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D R D  F I L O  K I R A L A M A

ÖZKAN DERİNDERE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN
MESAJI

YÖNETİM

Değerli iş ortaklarımız,

DRD olarak 23 yıldır sektörümüzde farklılık yaratan, müşterilerin 
ihtiyaçlarına çözüm bulan, teknoloji ve trendleri yakından takip eden marka 
olmaya özen gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. İş ortaklarımızla 
kurduğumuz bağda şeffaflık ve güven ilkesi kadar, ekosistemde değer 
yaratan marka olmak da bizim için oldukça önemli. Bu değerlerin önemini 
pandemi sürecinde hepimiz bir kere daha anladık ve yaşadık.

Geride bıraktığımız 2020 yılına baktığımızda zor koşullara rağmen doğru 
stratejik kararlarımız, yalın yönetim anlayışımızla kazandığımız esneklik ve 
öngörülü risk yönetimimiz sayesinde hem operasyonel hem de finansal 
olarak başarılı bir yıl geçirdik. Yürümekte olduğumuz bu uzun yolda 
prensiplerimiz doğrultusunda faaliyetlerimiz ile ilgili bilgileri, finansal 
performansımızı tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, gelişen teknolojiyle yeni iş alanlarının 
ortaya çıktığı, çevrimiçi dünyanın çığ gibi büyüdüğü; mevcut iş modellerinin 
ise bu gelişime ve değişime ayak uydurmak zorunda kaldığı bir dönem 
olarak devam ediyor. 

Ekonomik gerçekler ve çevrimiçi dünya, tüketicilerin ve hepimizin 
müşterilerinin alışkanlıklarını değiştirdiği gibi ihtiyaçlarını da kökünden 
değiştirip, yön verir hâle geldi. Tüketicinin ekonomik, teknolojik ve 
çevresel faktörlerle değiştiği dünyada, biz markaların bu sürece uyum 
sağlamak zorunda olması kaçınılmaz bir gerçeklik. Biz de sektörümüzü 
iyi analiz edip, trendleri yakından takip ederek 2018 yılından bu yana iş 
modelimiz ve yönetim anlayışımızla değişimin merkezinde durmaya özen 
gösteriyoruz. Bu süreçte  temel olarak dikkat ettiğimiz, etik değerler, 
şeffaflık ve güven ilkelerinden ödün vermeden ekosistemimize değer 
yaratabilmek.
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Ö z k a n  D E R İ N D E R E

DRD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ekonomik türbülansın yaşandığı 2018 yılında benimsediğimiz bu anlayış, 
bize bugünkü başarılı sonuçlarımızı getirdi. Sektörün ve müşterinin araç 
ihtiyacına en iyi biçimde cevap veren "EKOPaket" ikinci el kiralama modelini 
hayata geçirdik. 2019 yılı bu aşının tuttuğu bir yıl oldu. 2020 yılında ise 
bu model, pandemi koşullarında beklenilenin üstünde bir performans 
gösterdi. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle "EKOPaket" kiralama modelini 
sonlandırdık. ikinci el kiralama modeli EKOPaket’i hayata geçirdiğimiz 
ilk günden bu yana paydaşlarımızdan aldığımız destek bizim için çok 
önemliydi. Biz bugünkü başarımızı paydaşlarımızla birlikte kazandık. Bu 
vesileyle operasyonel ve finansal tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, 
bize güvenen müşterilerimize tekrar teşekkür ederiz.

2020 yılı ezberleri bozan bir yıl oldu. Mart ayında ülkemizde başlayan 
pandemi süreciyle mevcut şartlarımız çok hızlı değişim gösterdi. 
Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlığı için 
süreçlerimizi yeniledik ve gerekli önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımız ve 
tedarikçilerimizle birlikte müşterilerimize aynı şekilde hizmet vermeye 
devam ederek, ekosistem için değer yaratmaya devam ettik.

Kiralama sektöründe dünyadaki trendlerin farkındayız, tüketicilerin 
beklentilerini iyi analiz edebiliyoruz ve sektörümüzün ne şekilde 
dönüşeceğine dair net bir vizyonumuz var. Bugün yenilikçi ve esnek 
yapımızla dönüşümün şekillenmesine katkı sağlayarak, yeni iş modellerini 
ve ürünleri hayata geçirip ekosisteme değer katmaya devam edeceğiz. 

2021 yılı bizim için değişimin devam ettiği, yeni ürünlerimizle farklılık 
yaratacağımız bir yıl olacak.
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Kurul Üyeleri

DRD FİLO KİRALAMA
İCRA KURULU

İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde aldığı finans eğitiminin ardından 2002
yılında Kuveyt Türk Bankası’nda iş hayatına başlamıştır. Bankacılık sektöründe 7 yıl süren
deneyiminin ardından Çalık Holding bünyesinde Finans Direktörü olarak görev alan Kazdal, 
2012 yılında İçtaş şirketine Chief Financial Officer / CFO unvanıyla geçiş yapmıştır. 2013 
yılı itibariyle DRD Filo Kiralama şirketinde CFO olarak göreve başlayan Kazdal, halen DRD 
bünyesindeki 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, DRD Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini 
yürütmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamlayan Özgür
Kara, İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans yapmıştır. İş
hayatına 1998 yılında başlayan Kara, Garanti, TEB, HSBC’deki farklı görevlerin ardından, 
TamFaktoring’te genel müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2015 yılında, DRD Filo 
Kiralama şirketinde Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü olarak başladığı görevini, 2018 
Ağustos ayı itibari ile Ticari Operasyonlar Direktörü olarak halen devam ettirmektedir.

Aytekinhan YILDIRICI

Fatih KAZDAL

Özgür KARA

İcra Kurulu Başkanı

Finansal Operasyonlar Direktörü

Ticari Operasyonlar Direktörü

YÖNETİM
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1994 yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda görev alan Karaşıklı, 1994-1999 yılları arasında Toprak 
Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. Toprak Sigorta ve 
Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de icra eden Karaşıklı, 1999-
2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan ve son olarak ismi Bank Pozitif’e dönüştürülen 
bankanın Genel Müdürlüğü ve daha sonra İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Can Karaşıklı, 2007 yılından bu yana DRD bünyesinde Yönetim Kurulu 
Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Can KARAŞIKLI

Richmond International Üniversitesi -İngiltere Ekonomi bölümünde eğitimini tamamlayan
Mehmet Soday kariyerine 2002 yılında Çalık Holding’te başlamıştır. 2006 yılına kadar Çalık
Holdingte Satış ve Pazarlama alanlarında çeşitli görevler aldıktan sonra 2006 yılında 
Moore Stephens Turkey danışmanlık ve denetim firmasında İş Geliştirme Müdürü olarak 
kariyerine devam etmiştir. 2007 yılında Moore Stephens Türkiye’de Bağımsız Denetim 
bölümüne Denetçi olarak atanmış olup 2009 yılında Kıdemli Denetçi olarak ayrılmıştır.

2010 yılında DRD Filo Kiralama şirketine İç Denetim birimini kurmak için İç Denetim Müdür 
Yardımcısı olarak katılmıştır. 2011 yılında İç Denetim Müdürü; 2015 yılı itibari ile ise tüm 
Derindere Grup Şirketlerinin denetimlerinden sorumlu CAE olarak atanmıştır. İç denetim 
faaliyetleri dışında 2017 yılında şirketin iç kontrol sisteminin oluşturulması için İç Kontrol 
biriminin kurulmasında görev almış ve yöneticisi olarak atanmıştır. 2013 yılından itibaren 
aynı yıl kurulan DRD Filo Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesidir.

Mehmet SODAY
Denetim ve İç Kontrol Müdürü -CAE

Yönetim Kurulu Danışmanı
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2020 yılının başında etkisini tüm dünyada gösteren Covid-19 
pandemisi nedeniyle gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisi 
zorlu bir süreç içine girdi. Pandeminin Çin’in sınırlarını aşması, 
başta İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa 
ekonomilerinde ve akabinde ABD’de iktisadi faaliyetleri hızla 
durdurma noktasına getirdi.

Tüm dünyada pandemiyle birlikte alınan kararlardan özellikle 
karantina ve ekonomik kapanma gibi tedbirler, ekonomik 
faaliyetler üzerinde ciddi derecede kısıtlayıcı rol oynadı. Bu da 
global ekonominin önemli ölçüde daralması sonucunu doğurdu.

2019 yılının ilk yarısını zorlu geçiren Türkiye ekonomisi, yılın 
ikinci yarısında ve 2020'nin ilk çeyreğinde toparlanma sinyali 
verdi. Fakat pandeminin etkisinden dolayı özellikle yılın ikinci 
çeyreğinden itibaren ekonomik durgunluğun etkisiyle birlikte, yılı 
daralarak kapattı.

Otomotiv endüstrisi içinde yer alan sektörümüz de, pandemi 
koşullarından özellikle üretim sorunu yaşayan markalar gibi ciddi 
anlamda etkilendi. Ülkemize yabancı araç ithalatındaki kısıtlı arz, 
yerli üretimin talebi karşılayamaması, ikinci el araçlara beklenenin 
üzerinde bir talep oluşturdu. Artan talep ikinci el otomobil 
fiyatlarında ciddi bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Bu fiyat artışı 
otomobil sahibi olmayı bir yatırım aracı haline getirdi. 2018 yılında 
daralmaya başlayan sektörümüz, 2020 yılında da daralmaya 
devam etti. 

Değişim gerekliliğini 2018 yılında gördük! 
2018 yılında, ekonomik türbülansla birlikte stratejik 
değişikliklere gittik. Bu değişikliğin birinci aşaması olan ikinci 
el kiralama modeli EKOPaket’i hayata geçirdik ve 2020 yılı 
sonuna kadar bu modeli devam ettirdik. EKOPaket kiralama 
modelini hayata geçirmemizin temel nedeni; makro ekonomik 
göstergeleri iyi analiz ederek, tüketicinin ekonomik araca 
olan ihtiyacını öngörmemizdi. EKOPaket ile 2019 yılında 11 
bin 500 adet araç kiraladık. Pandeminin her şeyi alt üst ettiği, 
bütün ezberleri bozduğu cari dönemde normalin üstünde bir 
performans göstererek 14 bin 500 adet araç kiralayarak yılı 
kapattık. 

TOKKDER verilerine göre 2019 (305 bin) ve 2020 (262 bin) yılları 
arasında 43 bin adet küçülen sektörümüzde toplam 27 bin 
adet araç kiralayarak sektörün ve ekosistemin araç ihtiyacına 
cevap verdik. Sadece uzun dönem kiralama yapmak isteyen 
müşterilerimize değil, kısa dönem kiralama yapan firmaların ve 
servislerin de araç ihtiyaçlarını karşıladık. 2020 Aralık ayından 
itibaren EKOPaket’i sonlandırdık. Bu süreçte özellikle pandemi 
koşullarında hem çalışanlarımız hem de tedarikçilerimiz üstün 
bir performans gösterdiler. Herkese özverili çalışmaları için 
teşekkür ederiz.

Hiçbir başarı tesadüf değildir! 
EKOPaket ile başladığımız değişim sürecinde, yüksek 
performans göstermemizin en önemli sebepleri genlerimizde 

YÖNETİM

İCRA KURULU
MESAJI

ODAĞIMIZDA: TÜKETİCİ 
İHTİYACINA CEVAP VEREN, 
EKOSİSTEME DEĞER YARATAN 
YENİ ÜRÜNLER VAR! 
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yer alan; mikro pazar stratejisi sonucu müşteri yaygınlığı, araç 
çeşitliliği, teknolojik ve operasyonel alt yapıya sahip olmamızdır.
Her sektörden ve her coğrafyadan farklı müşteri, farklı marka 
model araç yaygınlığımız ve bunun yanında 23 yıllık operasyonel 
tecrübemiz, başarımızın en önemli faktörüdür. Tüm bunlara ek 
olarak pandemi koşullarında herkesin evinden çalıştığı dönemde, 
uzun zamandır yatırım yaptığımız teknolojik alt yapımız, CRM 
merkezli çalışmalarımız da başarımızda önemli bir rol oynadı.

Değişimin temelinde 'Yalın Yönetim' anlayışıyla kazandığımız 
esneklik ve yenilikçi bakış açımız var! 
İş modeli olarak değişim sürecine başladığımız zaman, mevcut 
iş yapış modelimizi değiştirmemiz ve böylelikle esnek bir yapıya 
kavuşmamız gerektiğini biliyorduk. Bunu sağlayacak 'Yalın 
Yönetim' anlayışıyla süreçlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Daha 
hızlı kararlar alabilen, aldığı kararları aynı hızla uygulayabilen, 
süreç ve sonuçlarını iyi analiz eden ve değiştirebilen esnek bir 
yapıya geçtik.

Trendleri takip ederken ve pazarı değerlendirirken, tüketici 
ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi çözümlerle hareket ettik ve 
etmeye devam ediyoruz. EKOPaket yenilikçi çözümlerin ilk 
aşamasıydı ve bu aşamayı başarıyla tamamladık.

2020: Zorlu ama verimli bir yıl geçirdik! 
2020 yılı bizim için yeni ürün hayata geçirmek açısından verimli 
bir yıl oldu. Şimdi ise araçlarını satın alarak, yatırım yapan 
müşterilerin, araçlarını ekonomik ve değerini koruyacak şekilde 

yönetmesini sağlayacak 'Asistan' ürünümüzü hayata geçirdik
2021 yılında Asistan hizmetimizle yeni müşterileri 
ekosistemimize kazandırmak üzere yola çıkıyoruz.

Asistan hizmetimize ek olarak, müşterilerimizle olan süreçlerin 
tamamını dijitalleştirme sürecini başlattık. Bu anlamda müşteri 
yönetimi platformumuz Filomatik 2.0’ı hayata geçirdik. Şu 
anda 'Asistan' dahil tüm müşterilerimize hizmet verecek 2.2 
versiyonu için çalışıyoruz.

Her zaman tek bir hedefimiz var: EKOSİSTEMİ BÜYÜTMEK! 
DRD olarak her zaman ekosistemden beslenen, ekosistemi 
büyütmeye çalışan bir marka olduk. Hayata geçirdiğimiz 
ve geçireceğimiz kiralama modeli veya her yeni üründe; 
müşterinin ihtiyacına cevap vermesi, tüm paydaşlarımıza katkı 
sağlaması, ekosistemi büyütmesi temel hedefimiz oldu.

23 yıllık sektör tecrübemiz sayesinde biliyoruz ki; ekosistem ile 
birlikte değer yaratarak ve birlikte rekabet ederek sürdürebilir 
başarılara imza atabiliriz.

2021 yılı bizim için ekosistemi büyüten, araç çözümleri için 
değer yaratan bir merkez olmak adına önemli bir yıl olacak.

Saygılarımızla,
İCRA KURULU
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Başarı tesadüf değildir, öngörülebilir ve güçlü bir dizi koşul ve fırsatlardan ortaya çıkar.
Malcolm	Gladwell		(Outliers	-	Çizginin	Dışındakiler)
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Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ağustos ayından bu yana yüksek 
dalgalanmalara maruz kaldı. Ekonomik kriz ve jeopolitik risklerle 
birlikte yerel seçimler derken sorunlar 2019’un ilk yarısının 
sonuna kadar devam etti. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik 
göstergeler hızlı bir toparlanma sürecinin başladığını işaret etti. 
Yüzde 24 seviyesine kadar yükselen politika faizi önden yüklemeli 
olarak hızlı bir şekilde düşürülmeye başlandı. Bu oranlar ticaride 
yüzde 36, tüketici tarafında ise yüzde 40’lara kadar tırmanmıştı. 
Kredi faizlerinin hızlı bir şekilde gerilemesi toparlanmayı da 
hızlandırdı.

Ekonomi, 2020 yılına da bu pozitif havanın devam edeceği 
beklentileriyle girdi. Ancak Çin’de ortaya çıkan Covid-19 pandemisi 
nedeniyle mart ayının ikinci yarısında ekonomi kapandı, zorunlu 
olmayan iş alanları dışında üretim durdu. Haziran ayında ekonomi 
yeniden açılmaya başladı ancak ağır bir hasar da almış oldu. 
Ekonomi yönetiminin durgunluğu aşmak için aldığı önlemler; 
politika faizini yüzde 8,25 seviyesine kadar çekmesi,  başta kamu 
bankaları olmak üzere finans sektörü üzerinden düşük faizle 
piyasayı fonlaması, enflasyonist kaygıları gidermedi. Dolar kuru 
ve enflasyondaki yükseliş devam etti. Ekonomi yönetimi ve faiz 
politikalarında stratejik değişiklikler beraberinde geldi.

Merkez bankası'na güven arttı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2019’un ortalarından 
itibaren yüzde 24 olan politika faizini hızlı şekilde indirmeye başladı 
ve bu sürece 2020’nin ilk aylarında da devam etti. TCMB, salgınla 
birlikte firmalara kredi akışının devamlılığını sağlamak amacıyla 
ve de enflasyon üzerindeki ekonomideki yavaşlama kaynaklı 
aşağı yönlü riskleri gerekçe göstererek politika faizini yüzde 8.25 
seviyesine kadar düşürdü.

TCMB daha sonra politika faizinde sıkılaştırmalara yönelse de 
bu hamleler, enflasyondaki yükselişi engellemeye yetmedi. Türk 
Lirası'nda sert değer kayıpları yaşandı, dolar/TL kuru 8,50’nin 
üzerine çıktı. Bu gelişmeler ekonomi yönetiminde değişikliğe 
neden oldu.

Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte 19 Kasım’da yapılan PPK 
toplantısında, TCMB resmi politika faizi olan haftalık repo faizini, 
475 baz puanlık artışla kabaca ortalama fonlama maliyeti seviyesi 
olan yüzde 15,0’e yükseltti. TCMB ayrıca fonlamanın bundan sonra 
haftalık repo kanalından sağlanacağını duyurdu. TCMB böylece 
konvansiyonel para politikasına da geçiş yapmış oldu. Yine 24 
Aralık’ta yapılan toplantıda politika faizi yüzde 17 seviyesine 
yükseltildi.

Yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın attığı doğru politika adımları; 
fiyat istikrarı, şeffaflık, hesap verebilirlik konusundaki mesajlar da 
piyasalarda olumlu tepki buldu. TCMB, yılın ilk çeyreğinde politika 
faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu. TCMB’nin muhtemelen 
yılın ikinci yarısına kadar politika faizini yüzde 17-18 seviyelerinde 
tutacağı öngörülüyor. Sonrasında TL’deki istikrar korunup 
enflasyon tarafında düşüş eğilimi başlarsa, yıl sonunda yüzde 12,5-
13 seviyelerine kadar politika faizlerinde indirimler görebiliriz.

TCMB politika faizinin seyrine bağlı olarak bireysel ve ticari 
kredilerde de yılın ikinci yarısından itibaren aşağı yönlü bir eğilim 
söz konusu olacaktır.

Büyüme ama nasıl?
2018 son çeyrek ve 2019’un ilk iki çeyreğiyle birlikte toplamda 
üç çeyrek üst üste küçülen Türkiye ekonomisi, 2019’un üçüncü 
çeyreğinde tekrar büyümeye başladı. 

BİR BAKIŞTA 2020 YILI

Kasım ayından itibaren ekonomi yönetiminde ve politikalarında 
yaşanan değişim, piyasalar tarafından pozitif fiyatlandı. Bu 
adımların kalıcı hale gelmesi ve atılacak somut adımlarla 
birlikte makro beklentiler olumlu yönde güncellenebilir. Tersine 
hamlelerde ise zaten kırılgan olan yapı nedeniyle makro 
beklentileri önemli ölçüde bozulabilir.

2020 SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

EKONOMİK
GÖRÜNÜM

PANDEMİ OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, YENİ BİR OYUNUN 
OYNANMASI GEREKTİĞİ SONUCUNU ORTAYA KOYDU
Yeni stratejiler geliştirildi, piyasa istikrarı için önemli adımlar atıldı.

12



5,86,7

4,5 -9,9%

%%

%

Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6, bütün yılı 
da yüzde 0,9 büyümeyle tamamladı ve böylece 2020 yılına daha 
umutlu girildi. Tahminler 2020 yılında yüzde 3-3,5 seviyesinde 
büyüme olabileceği yönündeydi. Ancak pandeminin başlamasıyla 
dünya ile birlikte Türkiye ekonomisinin de sert daralma yaşayacağı 
tahminleri öne çıktı. 

Türkiye için yüzde 3-5 aralığında daralma tahminleri yapıldı. 
2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 
mart ortasında ekonomilerin kapanmasıyla birlikte ikinci çeyrekte 
yüzde 9,9 ile son yılların en sert daralmasını yaşadı. 

Üçüncü çeyrekte açılan ekonomiyle birlikte piyasalarda oluşan 
hareket, faizlerin düşürülmesiyle desteklendi. Bir de bu duruma 
ertelenen talebin eklenmesiyle büyümede göreceli, hızlı bir 
toparlanma yaşandı. Böylece üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 ve 
son çeyrekte yüzde 5,8 büyüme sağlandı. 2020 yılında yüzde 5 
civarında daralacağı tahminleri yapılan Türkiye ekonomisi, yüzde 
1,8 büyümeyle yılı tamamladı.

Dünyada birçok ülke küçülürken, Türkiye’nin büyümesi olumlu 
gibi göründü. Ancak büyümenin büyük oranda krediler ve faiz 
enstrümanı yoluyla yapılması, soru işaretlerine neden oldu. 
Büyümeye rağmen kişi başına düşen yıllık gelir son 14 yılın en 
düşük rakamı olan 8 bin 599 dolara geriledi. Türkiye’nin sadece 
yeni işsiz yaratmama adına en azından yüzde 4-5 seviyelerinde 
büyümesi gerektiği de unutulmamalı. 2021 yılında ekonomi 
yönetiminin büyüme tahmini yüzde 5,8 seviyesinde. Pandemi 
koşullarına bağlı olarak çeyreksel bazda büyüme verileri yakından 
izlenecek.

Not artışı olur mu?
Türkiye ekonomisi için 2021’de izlenmesi gereken bir diğer 
önemli başlık ise S&P, Moody’s ve Fitch gibi kredi derecelendirme 
kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notu ile ilgili açıklamaları 
olacak. S&P, 2018 Ağustos’unda kurun yükselmesinin ardından 
Türkiye'nin notunu B+'ya düşürüp, görünümü de durağan olarak 
göstermişti. Bu not ve durağan görünüm 2,5 yıldır değiştirilmedi. 
21 Ağustos'ta Fitch, Türkiye'nin notunu BB olarak korudu ama 
görünümü negatife çekti. 11 Eylül 2020'de ise takvim dışı bir 
değerlendirmeyle Moodys, Türkiye'nin kredi notunu B1'den 
B2'ye düşürdü ve tarihin en düşük seviyesine indirirdi. "TCMB'nin 
eksi rezervleri bir ödemeler dengesi krizini hazırlıyor olabilir" 
yorumunu yaptı. 

TOPLAM BÜYÜME

%18,
Kişi başına düşen 

yıllık gelir

8 bin 599 dolara 
geriledi.
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Toplam otomobil satışı 610 bin 109 adet gerçekleşti. 
Mart ayının ikinci yarısında Covid-19 pandemisi nedeniyle 
ekonomilerin kapanması, üretimde yaşanan aksamalar ve yılın 
üçüncü çeyreğinde kredi faizlerinde yaşanan düşüşler, otomotiv 
sektöründe belirleyici oldu. Otomotiv satışları 2019’da son 16 yılın 
en düşük seviyesinde 387.256 adet olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv 
sektörü, temel olarak dört ana faktöre göre şekilleniyor. 
Bunları;  
   ÖTV oranları,  
   Euro/TL kuru, 
   Taşıt kredisi faizleri  
   Tüketici güven endeksine bağlı olarak harcanabilir gelir    
düzeyi olarak sıralayabiliriz.
2020 yılında bu temel faktörlere bir madde daha eklendi: 
Covid-19 pandemisi. 

2010 ve 2017 yılları arasında Türkiye pazarında yıllık ortalama 600-
650 bin aralığında otomobil satılırken, 2018 yılının ikinci yarısında 
patlak veren ekonomik durgunlukla birlikte bu rakam önce 486 
bin 321 adede, 2019 yılında ise son 16 yılın en düşük seviyesine, 
387 bin 256 adede geriledi.

Otomotiv sektörü, 2020 yılına ekonomide toparlanma 
beklentisiyle birlikte iyi bir başlangıç yaptı. Yılın ilk iki ayında 
otomobil satışları 2019 yılının üzerinde seyretti. Ancak mart 
ayının ortasından itibaren pandeminin etkileri ortaya çıkmaya 
başladı. 2020 yılı nisan ayı itibariyle otomobil satışlarında bu 
etki belirgin oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10.6 
azalarak 21 bin 825 adet olarak gerçekleşti.
İlk iki ay 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100 civarında 
artış yaşanmışken mart ayındaki artış oranı yüzde 3’te kaldı. 
Ekonominin kapandığı nisan ve mayıs aylarında ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 ve yüzde 7,6 oranında 
daralmalar yaşandı. 2020, 2019’u aratacak mı derken pandemi 
nedeniyle özel araçlara olan talepte ciddi bir artış oldu.

Merkez Bankası’nın düşük faiz politikalarının otomotiv 
kredilerine de yansımasıyla birlikte sektör tekrar hareketlendi. 
Yüzde 14,5 seviyelerindeki ortalama taşıt kredisi faizleri, haziran 
ayında yüzde 11,5 seviyesinin altına geldi. Sonbaharda ekonomi 
yönetiminde ve politikalarında yapılan değişikliklerle birlikte 
TCMB politika faizleri yüzde 17 seviyelerine yükselirken, taşıt 
kredisi faizleri de yüzde 20’nin üzerine çıktı. 

Tüketicinin pandeminin de etkisiyle toplu taşıma kullanmak 
istememesi, ertelenen talebin artarak devam etmesine sebep 
oldu. Bu artışa bir de markaların yıl sonu kampanyaları eklenince 
2020 yılının toplamında pazarda, beklentilerin ötesinde yüzde 
57,6 artışla 610 bin 109 adet binek otomobil satıldı. Hafif ticari 
araçların satış adedi de ekenince toplam pazar 772.788 adet 
olarak gerçekleşti. Aynı rakam 2019 yılında ise 479.060 adetti.

BİR BAKIŞTA 2020 YILI

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 
otomobil satışları 2020 yılını yüzde 57,6 artışla 610 bin 109 adetle 
kapattı.

OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ

OTOMOTİV PAZARI 
BÜYÜDÜ!

6%5 7,

2020 SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ
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610 BİN 109 
B İ N E K  O T O M O B İ L  S A T I Ş  A D E D İ
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Sektörün 2019 yılında yüzde 72,4 olan kapasite kullanım oranı ise 
2020’de yüzde 65 olarak gerçekleşti. Yine 2019 yılında 1 milyon 
268 bin adet olan sektörün ihracat rakamı, 2020’de yüzde 27 
azalarak 917 bin adet oldu.

2020 yılında 1600cc ve altında motor hacmi olan otomobiller, 
düşük motorlu taşıtlar vergisi nedeniyle daha fazla tercih 
edilirken, dizel araçların payı azalma eğilimi gösterdi. Benzinli 
motorlu otomobil satışları ise dizel motorlu otomobil satışlarını 
geride bıraktı. Hibrit ve elektrikli otomobillere olan ilginin 
artmaya devam ettiği gözlendi. 

BİR BAKIŞTA 2020 YILI

olan yeni CO2 sınırlarının markaları dizel motorlu araçlardan 
uzaklaştırması bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Durumun 
Türkiye pazarına da etkisi olduğu net bir şekilde gözüküyor. 2019 
yılında benzin motorlu araçların pazar payı yüzde 40 iken 2020 
yılında yüzde 52,4 pay ile dizel motorlu araçlardan liderliği aldı.

Dünya otomotiv pazarında hibrit ve elektrik motorlu araçlara 
doğru yavaş yavaş kaymalar olmakla birlikte Türkiye’de bu oran 
şimdilik çok düşük seyrediyor. 2019 yılında bu yakıt türüne sahip 
olan araçların yüzde 3,2 olan payı, 2020 yılında sadece yüzde 3,8 
seviyesine yükseldi.

2020’de otomobil satışlarına motor tipi nezdinde bakıldığında 
dizel motorlu otomobiller 240 bin 819 adet satış ve yüzde 39,5 
pay aldı. Bu sonuçla dizel motorlu araçların toplam pazardaki 
gerilemesinin devam ettiği görülüyor. 2018 yılında bu oran yüzde 
58,09 iken, 2019 yılında yüzde 52,1 olmuştu. 

Avrupa başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda dizel motorlu 
araçların kademeli olarak azaltılması, Avrupa'da devreye girecek 

Benzinli araçlar liderliğe yükseldi! 
Salgının gölgesinde geçen 2020 yılında otomobil satışlarında en 
büyük payı Renault, Fiat ve Volkswagen elde etti. Bu üç markanın 
pazar payı toplamda yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Son 5 
yıldır Türkiye'nin en çok satılan otomobili olan Fiat Egea seneyi 
79 bin 556 adetle kapatarak zirvedeki yerini korudu. Renault ise 
Türkiye'nin marka olarak en çok tercih edilen otomobil üreticisi 
oldu. Türkiye'de üretilen Clio HB 46 bin 192 adet satılırken, yine 
Türkiye'de üretilen Megane Sedan 39 bin 917 adet satıldı. 
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2020'de en çok satan 5 markanın pazar payı (%) 

OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ

TÜRKİYEDE ÜRETİLEN ARAÇ 

1	MİLYON	336
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2018’de 1 milyon 
588 bin adet olan otomotiv sektörü üretimi, 2019’da 1 milyon 
485 bin adede, 2020’de pandemi nedeniyle üretimin sekteye 
uğramasıyla yüzde 10 düşüşle 1 milyon 336 bine indi.
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Üretim devam etmeli 
Yeni yıla yönelik beklentilere bakıldığında ise piyasaların 
pandemide aşı çalışmalarını yakından izlediğini belirtebiliriz. 
Ancak aşıya rağmen, uluslararası tedarik zincirleri üçüncü ve 
dördüncü dalgalara karşı duyarlı/hassas olabilir. Bu anlamda 
üretim merkezlerinin iş planları, yakından izlenecek unsurlar 
arasında. İçinde bulunduğumuz şu aşamada aşı çalışmaları ve 
üretim adetlerine bağlı olarak 2021 yılında da otomobil ve hafif 
ticari araç pazarının 700 bin civarında oluşması bekleniyor.

Otomotiv sektörünün devletten destek ve teşvik beklentileri 
var. Öncelikle sektörün ÖTV ve vergi sisteminde reform İkinci 
aşamada ise hurda araçların trafikten çıkarılmasının sanayi 
politikası haline getirilmesi talepleri bulunuyor.
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BİR BAKIŞTA 2020 YILI

FİLO KİRALAMA
SEKTÖRÜ

2011-2017 döneminde ortalama yüzde 17 büyüme performansı 
gösteren filo kiralama sektörü, son üç yıldır küçülme eğiliminde. 
Pandemi etkisinde geçirilen 2020 yılında sektörün araç parkı 
yüzde 5,6 küçüldü ve 263 bin adet olarak gerçekleşti. 2017’de zirve 
müşteri adedi olan 64 bini gören sektörün, müşteri adedi 2020 
yılında 35 bin 900 adede indi.

2018’in ikinci yarısında başlayan ve 2019’un ilk yarısına kadar 
devam eden ekonomik durgunluğun etkilerini üzerinden atan ve 
2020 yılına çok iyi bir başlangıç yapan Türkiye ekonomisindeki 
pozitif hava, tüm sektörleri umutlandırdı.

Ancak mart ayının ikinci yarısında Covid-19 pandemisiyle birlikte, 
ekonomik hareketliliğin neredeyse durma noktasına gelmesi tüm 
sektörlerde olduğu gibi filo kiralama sektöründe de olumsuz etki 
yarattı. 

Yılın ikinci yarısından itibaren kredi faizlerinde yaşanan düşüşler 
ve ekonomide çarkların dönmeye başlaması ise sektörü 
hareketlendirdi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre 
uzun dönem kiralama yapan şirketlerin araç parkı yüzde 5.6
küçülerek 263 bin adede geriledi. 

Müşteri adedinde ise yüzde 11.4 düşüş yaşandı ve toplam müşteri 
sayısı 35 bin 900’e indi. Sektörün zirve yaptığı 2017 yılında ise araç 
parkı 365 bin 782 adetten oluşurken, 64 bin 181 müşteri sayısına 
ulaşılmıştı. Son 10 yılın, ilk 7 senesinde sektör ortalama yüzde 17 
büyürken son üç yıldır küçülme eğilimini devam ettirdi.

2020 yılında sektörde, 12.7 milyar TL bedelle 57 bin 500 adet araç 
alımı yapıldı. Sektör yine bu dönemde 73 bin 300 adet araç satışı 
gerçekleştirdi. Özellikle yılın ikinci yarısında pandemi nedeniyle 
yeni araçların piyasaya yeterli oranda girememesi ve buna ek 
olarak  ikinci el araçlara olan talebin artması, sektörün ikinci elde 
satışlarını artırması sonucunu beraberinde getirdi. Son çeyrekte 
ise yeni araçların piyasaya daha fazla girmesiyle birlikte sektörün 
250 bin olan araç parkı, 263 bin adede yükseldi.

Son üç yılda döviz kurunda yaşanan artışlarla birlikte, kiralamanın 
TL cinsinden yapılması zorunluluğu maliyetleri artırdı. Artan 
kiralama maliyetleri, küçülen ekonomi şirketleri tasarruf yapmaya 
zorladı. Bu sebeplerden dolayı filo kiralama sektörü art arda üç yıl 
küçülme yaşadı.

Pandeminin de Etkisi ile Küçülen Sektör 
2021'DEN UMUTLU!
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ARAÇ PARKI
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BİR BAKIŞTA 2020 YILI

FİLO KİRALAMA
SEKTÖRÜ

25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının 
Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile sektörün önemli bir sorunu çözüldü. Yeni 

57, 500 
Otomotivin en büyük alıcısı
Filo kiralama sektörü otomotiv  pazarının en önemli oyuncusu 
pozisyonunda. Sektörün maksimum seviyeyi gördüğü 2017’de 
yıllık bazda otomotiv alımlarının yüzde 20’sini gerçekleştiren 
sektör, 2020’de alımların sadece yüzde 9.4’ünü gerçekleştirdi.

TOKKDER verilerine göre 2020 yılında da Renault yüzde 24.4 payla 
operasyonel araç kiralama sektöründe en çok tercih edilen marka 
olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 15.2 ile Fiat, yüzde 11.7 ile Ford 
ve yüzde 11.6 ile Volkswagen markaları takip etti. Bu dönemde, 
sektörün araç parkının yüzde 50.8’i kompakt sınıf araçlardan 
oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.7 ve üst-orta sınıf araçlar 
12.9 pay aldı. SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki 
payı ise yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Yine sektörün araç parkının 
yüzde 86.4’ünü dizel araçlar oluştururken otomatik vitesli araçların 
payı yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

Filo kiralama sektörünün aktif toplamı 39.6 milyar TL olurken, 
KDV+MTV+ÖTV kalemlerinde sektör toplamda 6.7 milyar TL vergi 
ödemesi yaptı.
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Ortalama kiralama süreleri 48 aya uzadı.

yönetmeliğe göre trafik kural ihlali yapan kiralık araçların cezai 
işlemleri doğrudan aracın kiracısına uygulanmaya başladı.

2018 ayında Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı 
kararla kiralama kontratlarına TL zorunluluğu getirildi. TL’ye dönen 
kira bedelleri ile birlikte, ortalama 24 ay olan kira süreleri 36-48 aya 
yükseldi. Kiralama sektörü mevzuatı gereği 48 aydan uzun süreli 
araç kiralaması yapılamıyor. Mevcut araçlarının  kira sürelerini 
uzatmak isteyen müşterin talepleri doğrultusunda konu ile ilgili 
düzenleyici otoritelerle görüşmeler yapılıyor.

Pandemiyle birlikte toplu taşıma araçlarının kullanımının daha az 
tercih edilmesi, aşılama çalışmaları etkisiyle ekonomik faaliyetlerin 
hızlanması gibi hareketlilikler sonucunda 2021 yılında sektörün 
tekrar büyüme eğilimine girmesi bekleniyor. 

57, 500 
A R A Ç  A L I M  A D E D İ
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4%9,
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Değişmeyen tek şey 
           değişimin kendisidir. 

HERAKLEITOS
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           değişimin kendisidir. 
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HEDEFİMİZ: EKOSİSTEMİ BÜYÜTMEK! 
GELECEĞİN KOLLEKTİF BİR ÇALIŞMAYLA, BİRLİKTE İNŞA EDİLECEĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ.

Ticari Operasyonlar Direktörlüğü; DRD’nin faaliyet konuları ile ilgili 
strateji geliştiren, stratejiye uygun aksiyon planlarını hazırlayan, 
planların operasyonel olarak yönetilmesinden sorumlu olan: 
   Ürün Yönetimi ve Pazarlama
   Satış
   Müşteri Hizmetleri
   Bilişim Teknolojileri
   Satış Sonrası Hizmetler 
   İkinci El Satış Yönetimi
departmanlarından oluşmaktadır.
 
Ticari Operasyonlar Direktörlüğü olarak COVID-19 salgını 
kaynaklı belirsizliklerin ve risklerin hakim olduğu 2020 yılını, iş 
modelimizde hızlı aksiyonlar alarak olumsuzlukları dengelediğimiz; 
tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, çalışanlarımızı kapsayan geniş 
bir ekosistemi desteklediğimiz; trendleri ve tüketici davranışlarını 
gözlemleyerek dönüşüm projeleri yürüttüğümüz; dijital altyapı 
programımızı hız kesmeden sürdürdüğümüz bir yıl olarak geride 
bıraktık. 

2020 yılında, tüm sektörler gibi kiralama sektörü de salgından 
etkilendi. Hastalığın yayılma hızı, üretim merkezlerindeki 
duraksamalar, ülkelerin tam ve yarı kilitlenme dönemleri, seyahat 
kısıtlamaları gibi ekonomik anlamda daralmayı destekleyecek 
önlemlerin yılın yarısına kadar sürmesi tüm sektörlerde ciddi 
sorunlara sebep oldu.  

Otomotiv sektörü de ithalat ve üretimdeki daralma ile müşterinin 
araç talebini karşılayamadı. Pandemi nedeni ile araca olan 
talep, kredi faizlerinin düşmesiyle ikinci el araçlarda karşılık 
buldu. Oluşan bu talep yoğunluğu, ikinci el otomotiv fiyatlarını 
yükseltirken, müşteriler için otomobili yatırım aracı haline getirdi.  
Aynı zamanda TL kiralama modeli ile artan kira fiyatları müşterilerin 
kiralama sisteminden çıkmaları için zemin oluşturdu. 

Kiralama sektöründe 2018 yılında başlayan daralma pandeminin 
de etkisi ile 2020 yılında da devam etti. Otomobili yatırım aracı 

olarak gören müşteriler, yüksek kira bedellerinin de etkisi ile 
kiralama sisteminden çıkarak satın alma yöntemini tercih etti. 
Kiralama sistemi içinde kalan müşterinin ana karar faktörü 
ise ekonomi oldu. 2018 yılında müşterinin tercihini öngörerek 
hayata geçirdiğimiz EKOPaket bir kere daha müşterinin 
ekonomik araç ihtiyacına cevap verdi . 

Beş yılın en yüksek kiralama adetine ulaştık.
DRD olarak, 2020 yılında müşterinin ekonomik araç ihtiyacını 
karşılayacak EKOPaket kiralama modeline devam ettik. EKOPaket 
ile kısa dönem kiralama firmalarının ve servislerin araç ihtiyacına 
da cevap verdik. Sıfır km araç kiralamak isteyen müşterilerimizin 
sıfır km araç ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettik. 

855 adet sıfır araç, 14 bin 290 adet ikinci el araç kiralayarak son 
beş yılın en yüksek kiralama sayılarına ulaştık.

2018 yılında başladığımız EKOPaket kiralama modeliyle 2019 
yılında 11 bin 500, 2020 yılında ise 15 bin araç kiralayarak 27 bin 
500 aracın ekosistem içinde kalmasını sağladık. Böylece servis 
noktaları, lastik servisleri gibi ekosistem içindeki tedarikçilerimize 
kaynak yaratmayı başardık Toplam 25 bin 824 araç parkımız ile 
yüzde 10 pazar payımızı korumaya devam ediyoruz. 

Filo Kiralama sektöründe 2018 yılında 56 bin olan müşteri sayısı 
2020 yılında 35 bin seviyelerine gerilerken, bizde göreceli olarak 
daha az küçülme yaşadık. 2018’de 8 bin 645, 2019’da 6 bin 58, 
2020’de ise 5 bin 703 kurumsal ve bireysel müşteriye hizmet 
vermeye devam ettik. 

Pandemi ile birlikte toplu taşıma araçlarının daha az tercih 
edileceğini ön görerek, bireysel kiralama markamız OneCar'a 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

2020'DE DRD

DRD  TİCARİ OPERASYONLAR

TİCARİ
OPERASYONLAR
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P A Z A R  P A Y I

25 BİN 824
ARAÇ PARKI
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Mikro pazar stratejisi başarıyı getirdi. 
EKOPaket ile başladığımız değişim sürecinde, yüksek performans 
göstermemizin en önemli sebepleri genlerimizde yer alan; mikro 
pazar stratejisi sonucu müşteri yaygınlığı, araç çeşitliliği, teknolojik 
ve operasyonel alt yapıya sahip olmamızdır.

Her sektörden ve her coğrafyadan farklı müşteri, farklı marka 
model araç yaygınlığımız ve bunun yanında CRM merkezli 
çalışmalarımız başarımızda önemli bir rol oynadı.

2020'DE DRD

15 BİN 145 
KİRALANAN ARAÇ

DRD  TİCARİ OPERASYONLAR (DEVAMI)

TİCARİ
OPERASYONLAR

Marka penetrasyonu

Marka 31 Aralık 2020
Volkswagen 16,07%

Renault 15,07%

Hyundai 11,92%

Audi 9,62%

Opel 8,64%

Citroen 8,50%

Fiat 8,46%

Toyota 6,00%

Ford 5,55%

Peugeot 4,62%

Bmw 1,60%

Dacia 1,13%

Mercedes 0,80%

Skoda 0,52%

Honda 0,37%

Nissan 0,25%

Diğer                                                                                                            0,88%

Sıfır Araç

855
İkinci El Araç

14.290

KİRALANAN
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Sektörel dağılım
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 
DRD olarak, değişimin gerekliliğine inanıyor, vizyonumuzu bu 
yönde ortaya koyuyoruz. Bu vizyonla hem ülkemizde hem de 
dünya pazarındaki gelişmeleri, trendleri takip ediyor, tüketici 
davranışlarını analiz ederek hareket ediyoruz. Bu değişimde 
stratejik olarak ekosisteme değer yaratan marka olmayı tercih 
ediyoruz. Bu stratejimizde 23 yıllık tecrübemizin gücünü her 
zaman hissediyoruz. 

Değişim vizyonumuzun merkezinde; müşteri ihtiyacına cevap 
veren yeni ürünler, çevrimiçi dünya ve teknolojik yatırımlar var. 

Bu vizyonun ilk aşaması olan, 2018 yılında başladığımız EKOPaket 
kiralama modelini 2020 Aralık ayında sonlandırdık. İkinci aşaması 
için kollarımızı sıvayarak yeni bir ürün üzerine yoğunlaştık:  
Araç parkını satın alma yöntemi ile kuran müşterilerin, özmal 
araçlarının değerini koruma ihtiyacından yola çıkarak Asistan Araç 
Yönetimi ürünümüzü hayata geçirdik. 

Müşterilerin araçlarının operasyonel yönetimini sağladığımız 
Asistan ile müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri (Bakım, 
Hasar, Lastik, yedek Araç, Müşteri Hizmetleri, Raporlama vb.) 
kapsayan çözüm paketleri sunuyoruz.  Hayata geçtiği günden bu 
yana etkilerini görmeye başladığımız ürünümüzün 2021 yılında 
sektörde farklılık yaratacağına inanıyoruz. 

Sektör 31 Aralık 2020

Bilgi teknolojileri %5,35

Makine ve yedek parça %5,19

Kara taşıtları, yedek parçaları  
ve imalatları %5,14

İlaç ve tıbbi cihaz %4,57

Gıda, meşrubat ve  
tütün mamulleri %4,39

Hazır giyim ve konfeksiyon %4,29

Şahıs diğer %3,66

Elektrik ve elektronik %3,01

İnşaat taahhüt %2,93

Taşımacılık - lojistik %2,90

Kimyevi madde %2,85

İşletme destek hizmetleri %2,77

Metal sanayi %2,47

Mimarlık ve mühendislik %2,34

Plastik ve kauçuk %2,28

Teknik hırdavat %2,24

Finans - sigorta %1,93

Diğer %41,71
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Filomatik ile yönet & Filomatik Hızlı Teklif ile 1 dakikada filonu kur!
Mevcut müşterilerimizin araçlarını daha hızlı ve kolay 
yönetebilmelerini sağlayan, raporlama platformu Filomatik’i 
yenileyerek Filomatik 2.0’ı hayata geçirdik. Daha güncel bir 
tasarım ve teknoloji alt yapısı ile müşterilerimizin araçlarındaki 
tüm işlemleri tek tıkla yönetebilecekleri bir bilgi mimarisinde 
hazırladık. Filomatik; filo yöneticisi – sürücü ve DRD arasındaki 
bilgi akışını çok yönlü sağlayabilen semantik bir yapıya sahip. 
Müşterilerimiz sürücülerinin bilgilerini girerek, araçlarının 
kilometre bilgisini sürücülerinden talep edebilecekleri, bakım, 
lastik gibi servis hizmetlerini takip edebilecekleri çok yönlü bir 
platform. Çok yakında DRDrive ve OneCar Mobil Uygulaması ile 
entegre olarak Filomatik 2.2 versiyonunu hayata geçireceğiz

Sektörümüzde ilk defa müşterilerin marka / model / model yılı 
tercihleri yaparak 1 dakikada kendi filolarını kurabilecekleri 
Filomatik Hızlı Teklif web platformunu hayata geçirdik.  Platformun 
bilgi mimarisini; marka model tercihi olan veya aylık bütçesini ya 
da araç sayısını belirleyen müşterilerin taleplerine göre hazırladık. 
Müşterilerimiz; “Kendi Filonu Kur” tercihinden marka / model 
seçerek filolarını kurabiliyorlar.  “Biz Sana Önerelim” seçeneği ile 
aylık bütçesini veya araç sayısını belirleyen müşterilerimiz için 
en uygun filoyu otomatik olarak biz önerebiliyoruz. Filomatik 
Hızlı Teklif, akıllı teknolojik alt yapısı ile müşterinin ihtiyacına 
uygun seçenekleri saniyeler içinde sunabiliyor ve 1 dakika içinde 
e-posta yolu ile iletebiliyor. Müşterilerin karar tercihinin ekonomi 
merkezli olduğunu göz önünde bulundurarak, istenilen kriterdeki 
araçları en ekonomik koşullarda sunuyoruz. Filomatik Hızlı Teklif 
üzerinden 5 binin üzerinde talep alarak, tüm yıl boyunca 750 
aracımızı, uçtan uca dijital platformdan yöneterek kiraladık. 

Teknolojik yatırımlarımızda çalışan verimliliği, güçlü ve güvenli bir 
alt yapı yatırımlarını da merkeze almaya özen gösterdik. Pandemi 
döneminde hedeflerimizin faydasını bir kere daha gördük. Mart 
ayında ilk pandemi vakası ile evlerden çalışma ortamına geçmemizi 
sağlayan alt yapımız hazırdı. Aynı zamanda işimizin doğası gereği 
oluşan operatif robotik süreç otomasyonlarını etkin kullanarak, iş 
sürelerini kısalttık, verimliliğimizi arttırdık.

Ezberleri bozduk: 
Esnek, yenilikçi yapımız  ile değişen koşullara hızla adapte 
olduk, ekosistemi adapte ettik! 
2020 ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu.  Mart ayında ilk pandemi  
vakası ile çok hızlı bir değişime adapte olduk. Tüm çalışanlarımız 
ile birlikte evden çalışma ortamına geçtik. Uzaktan erişime uygun 
alt yapımız ile tüm süreçlerimizi uzaktan yönetmeyi ve yürütmeyi 
başardık.

Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için mevcut 
operasyon süreçlerimizi değiştirdik, geliştirdik. Tedarikçilerimiz 
bünyesinde ve operasyon hizmet noktalarımızda devam eden 7 
farklı sürece hijyen sürecini de ekledik.

2020 yılı boyunca EKOPaket kapsamında teslim ettiğimiz 
araçlarımızın tümünü dezenfektasyon yaparak hijyen koşullarında 
teslim ettik. Ekosistemi büyütme stratejisi ile çıktığımız yolda, 
ekosistem içindeki tüm tedarikçilerimizi de bu değişim ve 
dönüşümün parçası haline getiriyoruz.

İkinci el kiralama modelimiz EKOPaket kapsamında, sistemimizde 
bulunan servislerin bir kısmını hasar, bakım, oto kuaför gibi çoklu 
hizmet veren bir yapıya kavuşturduk. Bunu sağlayabilmek için 
61 ilde DRD standartlarında hizmet verebilecek servis ağımızı 
optimize ettik. 

Hem servislerin seçimi hem de hizmetlerimizin verimliliği ve 
devamlılığı için yeni denetim mekanizmaları devreye aldık. 
Seçimlerimizde, özellikle tedarikçi optimizasyonumuzda, fiziki 
denetimlerin yanı sıra “Araç Onarım Denetimleri”, “Müşteri Şikayet 
Oranları” ve “Hizmet Doğrulama Anketleri”nin sonuçları önemli 
rol aldı. DRD standartlarına uygun hizmet veren, müşteri odaklı, 
maliyetlerini optimize edebilen tüm noktalar DRD Hizmet noktası 
haline geldi. Yeni Asistan ürünümüzle birlikte buralara eğitimler 
vermeye devam ediyor, birlikte gelişiyoruz.

2020'DE DRD
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 2019 yılının sonlarına doğru başladığımız kaynak optimizasyonuna 
2020 yılında da devam ettik. Bu kapsamda servislerin araç giriş 
kapasitesinin ve kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlayacak 
analizler yaptık ve takip edebileceğimiz sistemler kurduk. 
Bu sistemler ile operasyonel verimliliği ölçebildik ve gerekli 
iyileştirmeleri yaparak, verimliliğimizin artmasını hedefledik. 
Bakım onarım hizmetlerimizde yaptığımız kaynak, maliyet 
ve kârlılık analizleri ile robotik iş süreçlerini devreye alarak 
maliyetlerde % 45 civarında bir iyileşme sağlarken uçtan uca iş 
akışlarımızı da efektif çıktılar üretir hale getirdik.

Öte yandan, mevcut kiralama modelimiz ile beraber, alıştığımız ve 
bildiğimiz iş modelimizden farklı bir iş modelini de hayata geçirdik. 
Asistan ürünümüz ile ilgili mevcut süreçlerimizi, alt yapımızı 
yeniden inşa ettik. Tüm birimlerimize eğitimler vererek ürünün 
gelişimine katkıda bulunmalarını sağladık.

Tüm zorluklarına rağmen verimli ve başarılı bir 2020 yılı geçirdik. 
2021 yılı, ekonomik ve sektörel zorlukları ile 2020’den daha kolay 
bir yıl olmayacak. Hedefimize odaklandık, geleceğin şirketi olmak 
üzere adımlar atıyoruz. Geleceğin birlikte, kolektif bir çalışmayla 
inşa edileceğinin bilincindeyiz. Gelecek vizyonumuzda "Araç 
Çözümleri Merkezi" yaklaşımı ile ilerliyor olacağız.
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2020 yılı pandemi sebebiyle belli başlı sektörler hariç olmak üzere 
tüm dünyadaki şirketlerin türbülanslar yaşadığı zor bir yıl oldu. 
Pandemi ile birlikte alışkanlıkların değişmesi, sağlık endişesi başta 
olmak üzere duyulan endişe ve kaygıların tüketici davranışlarda 
üzerinde yarattığı etki, şirketlerin alışılagelmiş iş yapış şekillerinin 
de değişmesine sebep oldu. 

2019 yılının ilk yarısında hızla yükselen kredi ve mevduat faizleri, 
yılın ikinci yarısında hızlı şekilde düşürüldü. Faizlerin düşmesi 
ile birlikte toparlanma işaretleri gelmeye başladı.  Yapılan tüm 
projeksiyon 2020 yılının göreceli olarak hem dünya adına hem de 
ülkemiz adına daha stabil bir yıl olabileceğini ifade etmekteydi. 
Dünyada likidite bolluğu yaşanırken, 2020 yılın ilk çeyreğinde 
tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin getirdiği belirsizlik, 
daha önce dünya tarihinde benzeri olmayan bir paradigma 
yarattı. Önceki yıllarda yaşanan krizler sebebiyle, başta Amerika 
Merkez Bankası FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB’nin likiditeyi 
destekleyen politikalarına ek yeni yardımlar ülkelerin gündeminde 
baş sırayı aldı. Pandemi sebebiyle küçülen ekonomiler ve buna 
bağlı olarak gelirini kaybeden bireyler için gerek şirketlere gerekse 
direkt olarak bireylere yapılmak istenen mali yardımlar ülke 
ekonomilerinin temel gider kalemi haline geldi. Direkt yardım 
olmayan ülkelerde ise, daha ucuz finansmana erişim, işveren 
destekleri, çalışan haklarını korumaya yönelik olarak “işten 
çıkarma” yasakları gibi tedbirler gündeme geldi. 

Pandemi Koşullarında Ekonomik Sürdürülebilirlik
2020 yılı ülkemiz için pozitif bir süreçle başladı; ilk çeyrekte 
faizler ve kredi faizleri neredeyse tek haneye kadar geriledi. 
Kamu bankaları başta olmak üzere, finans kurumları piyasaya 
ucuz kaynak sağlayabilir konuma geldi. Mart ayında pandemi ve 
sonrasında Mart sonunda ilk “kapanma” ile beraber herkes için 
zorlu bir dönem başladı.  Özellikle şirketlerin kapanması ile içinde 
oldukları yükümlülükleri, finans kuruluşlarına ve iş ortaklarına, 
yerine getirebilecek mi? en önemli soru haline geldi. 

Pandemi sürecindeki belirsizlik ve ne kadar zaman süreceğinin 
bilinmemesi, şirket ortakları ve profesyonelleri için sürdürebilirlik 
sorununu ortaya çıkardı. Özellikle finansal sürdürülebilirlik 
için; olası gelir kayıpları öngörülerine uygun “maliyet kontrolü” 
ve buna uygun “nakit akışı modeli” profesyonellerin ve şirket 
ortaklarının en önemli ajandası haline geldi.

İkinci El Kiralama modelimiz ve Mikro Ekonomi Stratejimiz ile 
Nakit Akışımızı Sağladık. 
2018 yılında ekonomik türbülans sonrasında, pazar koşullarını 
ve müşteri beklentilerini öngörerek hayata geçirdiğimiz 
“EKOPaket” uzun dönem 2.EL araç kiralama modelimiz ile zorlu 
2020 yılını başarı ile tamamladık. Toplam 15 bin 145 adet araç 
kiralayarak DRD tarihindeki en yüksek kiralama araç adedine 
ulaştık. Bu başarının arkasındaki ana faktör; müşterilerimizin 
pandemi koşullarında daha fazla öne çıkan maliyet kontrolü ile 
uygun fiyatlı araç ihtiyacını karşılayabilecekleri “2.EL Kiralama” iş 
modeli stratejimizin örtüşmesidir.  EKOPaket kiralama modeli ile 
gelir modelimizin devamlılığını sağladık.  
Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız dağınık sektörlerden 
çoklu müşteri stratejisi ile gerek güçlü kredi tahsis ve risk 
izleme alt yapımız, gerekse risk yönetimimiz tahsilat anlamında 
nakit akışımızda büyük bir dalgalanma yaşamadan pandemi 
sürecini geçirmemizi sağladı. NPL olarak tanımlanmış sorunlu 
alacaklarımızda normalin üzerinde bir artış yaşamadık. 

Pandemi 2021 yılına da damgasını vuracak gibi görünüyor. 
Pandemi ile birlikte, kurların seyri, faizlerin genel seviyesi ve 
bankalarımızın risk iştahı, hem ülke büyüme rakamları hem de 
genel ekonomik görünüm anlamında takip edilmesi gereken 
en büyük parametreler olacaktır. Bir tarafta likidite anlamında 
daralan ekonomilere can suyu vermeye çalışan FED ve ECB başta 
olmak üzere merkez bankaları, öbür taraftan da olumlu gelen 
aşı haberleri şirketlerin sürdürülebilirliği anlamında önemini 
korumaya devam edecek.  
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Sınırlı Olumlu Görüş
Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte 
sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak 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, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların etkileri hariç olmak üzere ilişikteki finansal 
tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ve maddi duran varlıkları içerisinde gösterdiği binaları ve yapılmakta olan yatırımları 
finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerlerinden gösterilmektedir. Şirket yönetimi, finansal tablolarında gerçeğe 
uygun değerlerinden gösterdiği bu varlıklarını en son 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değerlemiş olup, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 
2019 tarihleri itibarıyla bu varlıklara ilişkin herhangi bir değerleme yapılmamıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu varlıklara 
değerleme yapılmadığından dolayı ilgili varlıklarda oluşabilecek olası değer artışı veya değer düşüklüğü konusunda raporlama 
tarihi itibarıyla yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin, 
binaların ve motorlu araçların gerçeğe uygun değerleri sırasıyla 40.491.995 TL, 43.622.431 TL ve 107.127.977 TL’dir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in ticari alacaklar hesabı içerisinde bir inşaat firmasından toplam 90.242.837 TL tutarında 
(9.235.199 ABD Doları tutarında çek ve 2.927.892 ABD Doları tutarında senet olmak üzere toplam 12.163.091 ABD Doları) 
(31 Aralık 2019: 72.251.194 TL tutarında (9.235.199 ABD Doları tutarında çek ve 2.927.892 ABD Doları tutarında senet 
olmak üzere toplam 12.163.091 ABD Doları)) alacağı bulunmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bu alacaklara ilişkin bir tahsilat 
gözlemlenmemiştir. Ayrıca Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarından 441.553.578 TL (31 Aralık 2019: 
364.370.640 TL) tutarında alacağı bulunmaktadır. Yıl içerisinde ve rapor tarihi itibarıyla bu alacaklara ilişkin bir tahsilat 
gözlemlenmemiştir. Şirket yönetimi bu alacaklara ilişkin olarak herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır. İlgili 
alacakların tahsil kabiliyeti üzerinde belirsizlik oluşmuş olup TFRS 9’da belirtilen değer düşüklüğü karşılıkları hükümleri de göz 
önünde bulundurulduğunda bu alacakların değerine ilişkin yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir. Bu alacakların tamamına 
karşılık ayrılmış olsaydı Şirket’in net dönem zararı 531.796.415 TL (31 Aralık 2019: 436.621.834 TL) daha yüksek, özkaynaklar 
toplamı ise aynı tutarda daha düşük olacaktı.

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’lere) 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.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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3) İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik
Şirket 31 Ağustos 2018 ve sonrasında vadesi gelen tahvil borçlarının ve kredi taahhütlerinin ödemelerini zamanında 
gerçekleştirememiştir. Dipnot 17 ve Dipnot 32’de detaylı olarak açıklandığı üzere zamanında ödeyemediği özel sektör 
tahvil borçlarını yatırımcılar ile görüşerek yeniden yapılandırmıştır ve rapor tarihi itibariyle bu tahvillere ilişkin bir borcu 
bulunmamaktadır. Kredi taahhütlerinin ödemelerine ilişkin olarak ise tüm kredi alacaklıları ile görüşmeler gerçekleştirmiş 
ve bir yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde uzlaşma talep etmiştir. Kredi verenlerin önemli bir kısmı ile 17 Mayıs 
2019 tarihinde yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 
kredilerin vadeleri yeniden düzenlenmiştir.

Şirket’in cari dönemdeki zararı 580.782.958 TL tutarında gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli alacaklarını 
2.573.866.574 TL aşmıştır. Bu durum, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Şirket yönetimi, Dipnot 32’de detaylı olarak açıklandığı üzere imzalanan yeniden 
yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde operasyonlarında gerçekleştirilecek iyileştirmeler ve kredilerin yeniden vadelendirilmesi 
sonucunda bu belirsizliğin ortadan kalkacağına inanmaktadır. Bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir

4) Kilit Denetim Konuları

5) Diğer Bilgiler
Diğer bilgilere ilişkin sorumluluk Şirket yönetimine aittir. Diğer bilgiler Dipnot 33’te sunulan bilgilerden oluşmakta ve finansal tablolar 
ile bu tablolara ilişkin denetçi raporunu kapsamamaktadır.

Finansal tablolara ilişkin görüşümüz diğer bilgileri kapsamamakta olup, söz konusu bilgilere ilişkin tarafımızca herhangi bir güvence 
sonucu da bildirilmemektedir.

Finansal tablolara ilişkin yaptığımız bağımsız denetimle bağlantılı olarak sorumluluğumuz diğer bilgileri incelemektir. Yaptığımız 
bu inceleme kapsamında diğer bilgilerin; finansal tablolarla veya denetim sırasında elde etmiş olduğumuz bilgilerle önemli ölçüde 
tutarsızlık gösterip göstermediği veya bu bilgilerin önemli yanlışlık içerip içermediği ya da bu bilgilerin önemli yanlışlık içerdiğine işaret 
eden durumların mevcut olup olmadığı tarafımızca değerlendirilmektir. Yapmış olduğumuz çalışmaya dayanarak, diğer bilgilerin 
önemli bir yanlışlık içerdiği sonucuna varmamız hâlinde, bu durumu raporlamamız gerekmektedir. Bu doğrultuda, raporlayacağımız 
herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Kilit denetim konusu

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların 
kalıntı değerleri 

Operasyonel kiralamaya konu varlıklar 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla Şirket’in toplam varlıklarının %76’sını oluşturmaktadır.

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

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların finansal tablolar 
açısından önemi, kalıntı değerin tespitinin önemli ölçüde 
yönetimin 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 ve Dipnot 11’e 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, yönetimin 
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. 

Buna ek olarak, Dipnot 11 Operasyonel 
kiralamada kullanılan varlıklar notunda yer alan 
açıklamaların yeterliliği TFRS’ler kapsamında 
tarafımızca değerlendirilmiştir.
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6) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’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 yönetim; 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.

7) 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, sahtekârlık, 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.

Yönetim 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 yönetimin 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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7) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (Devamı)
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 maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2020 
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 maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları 
yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Tovil’dir.

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

Cem Tovil, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Nisan 2021
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR
"Dipnot 

   Referansları " "31 Aralık 2020" "31 Aralık 2019"

Nakit ve nakit benzerleri 4 159.000.000 33.547.998

Finansal yatırımlar 4 15.346.017 20.565.791

Ticari alacaklar 25.067.761 66.235.730

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,6 3.406 2.853

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 25.064.355 66.232.877

Diğer alacaklar 27.682.859 15.794.007

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 27.682.859 15.794.007

Stoklar 8 3.189.616 4.928.412

Peşin ödenmiş giderler 9 30.210.934 20.251.401

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 257.042 137.808

Türev araçlar 16.065.210 99.317.179

Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 16.065.210 99.317.179

Diğer dönen varlıklar 20 619.530 8.234.926

Dönen varlıklar 277.438.969 269.013.252

Ticari alacaklar 6 89.979.150 38.310.837

Türev araçlar 287.672 52.895.270

Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 287.672 6.506.790

Türev araçlar 30 - 46.388.480

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12 40.491.995 86.858.995

Kullanım hakkı varlıkları 14 5.350.685 -

Maddi duran varlıklar 3.459.821.664 3.005.270.385
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VARLIKLAR
"Dipnot 

   Referansları " "31 Aralık 2020" "31 Aralık 2019"

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar 11 3.298.842.750 2.815.701.257

Diğer maddi duran varlıklar 13 160.978.914 189.569.128

Maddi olmayan duran varlıklar 15 4.173.887 5.286.858

Peşin ödenmiş giderler 9 618.129 1.665.077

Diğer alacaklar 441.897.856 364.610.866

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 441.553.578 364.370.640

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 344.278 240.226

Ertelenmiş vergi varlığı 28

Duran varlıklar 4.042.621.038   3.556.179.465

TOPLAM VARLIKLAR 4.320.060.007 3.825.192.717

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
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YÜKÜMLÜLÜKLER
"Dipnot 

   Referansları " "31 Aralık 2020" "31 Aralık 2019"

Kısa vadeli borçlanmalar 17 144.153.374 264.627.541

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 17 2.507.288.265 262.552.729

Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 17 2.303.650 -

Ticari borçlar 51.652.329 95.941.205

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 51.652.329 95.941.205

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 20 754.333 1.307.502

Diğer borçlar 83.913.642 174.777.716

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 7 83.913.642 174.777.716

Ertelenmiş gelirler 9 35.168.729 26.828.098

Kısa vadeli karşılıklar 9.046.411 8.381.575

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 19 8.616.985 7.079.199

Diğer kısa vadeli karşılıklar 20 429.426 1.302.376

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 20 17.024.810 5.999.417

Kısa vadeli yükümlülükler 2.851.305.543 840.415.783

Uzun vadeli borçlanmalar 17 1.258.527.847 2.938.856.938

Uzun vadeli kiralama iş lemlerinden borçlar 17 3.000.832 -

Uzun vadeli karşılıklar 3.198.506 2.288.014

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 
karşılık lar 19 3.198.506 2.288.014

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 28 15.088.920 -

Ertelenmiş gelirler 9 242.436 437.676

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 7 85.457.602 1.519.468

Uzun vadeli yükümlülükler 1.365.516.143 2.943.102.096

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

   Referansları " "31 Aralık 2020" "31 Aralık 2019"

Ödenmiş sermaye 21 59.400.000 59.400.000

Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi fonu 21 3.317.311 3.317.311

Sermaye düzeltmesi farkları 21 1.693.875 1.693.875

Kar veya zararda yeniden s ınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kaps amlı gelirler veya giderler 1.066.640.288 533.121.131

Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm k azançları 21 96.555 (128.323)

Yeniden değerleme kazançları 21 1.066.543.733 533.249.454

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 21 2.705.354 2.705.354

Geçmiş yıllar karları / (zararları) (449.735.549) (344.836.840)

Net dönem zararı (580.782.958) (213.725.993)

Toplam Özkaynaklar 103.238.321 41.674.838

TOPLAM KAYNAKLAR 4.320.060.007 3.825.192.717

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
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"Dipnot 
   Referansları " "31 Aralık 2020" "31 Aralık 2019"

Hasılat 22 1.310.646.362 848.208.354

Satışların maliyeti (-) 22 (658.316.866) (440.808.563)

Brüt kar 652.329.496 407.399.791

Pazarlama giderleri (-) 23 (24.226.179) (25.208.717)

Genel yönetim giderleri (-) 23 (61.354.680) (51.270.727)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 24 27.892.907 14.724.776

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 24 (25.376.149) (26.525.428)

Esas faaliyet karı 569.265.395 319.119.695

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 25 5.291.505 86.000

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 25 - (1.562.000)

Finansman gelirleri / (giderleri) öncesi faaliyet karı 574.556.900 317.643.695

Finansman gelirleri 27 213.616.016 322.326.569

Finansman giderleri (-) 27 (1.472.499.422) (901.585.955)

Vergi öncesi zarar (684.326.506) (261.615.691)

Vergi geliri 103.543.548 47.889.698

Ertelenmiş vergi geliri 28 103.543.548 47.889.698

Dönem zararı (580.782.958) (213.725.993)

Hisse başına kayıp (9,78) (3,60)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 642.346.441 40.338.199

Aktüeryal kazanç/ (kayıp) 281.098 (694.393)

Yeniden değerleme artışları 761.978.988 46.303.502

Kar veya zararda yeniden s ınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler (119.913.645) (5.270.910)

Ertelenmiş vergi gideri (119.913.645) (5.270.910)

Toplam kaps amlı gelir / (gider) 61.563.483 (173.387.794)

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER 

KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
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Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme 

farkları

Ortak kontrole 
tabi teşebbüs veya 
işletmeleri içeren 

birleşmelerin etkisi
Geçmiş yıllar karları 

/ zararları

1 Ocak 2019 tarihindeki bakiyeler 
(daha önce raporlanan) 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (15.149.931)

Düzeltme etkisi - - - -

1 Ocak 2019 tarihindeki bakiyeler 
(yeniden düzenlenmiş) 59.400.000 1.693.875 3.317.311 15.149.931)

Transferler - - (329.686.909)

Toplam kapsamlı gider - - - -

31 Aralık 2019 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (344.836.840)

1 Ocak 2020 tarihindeki bakiyeler 
(yeniden düzenlenmiş) 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (344.836.840)

Transferler - - - (104.898.709)

Toplam kapsamlı gelir - - - -

31 Aralık 2020 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (449.735.549)

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
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Kardan ayrılan 
 kısıtlanmış 
 yedekler 

 Net 
 dönem zararı 

 Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kazançları 
 /(kayıpları) 

 Yeniden
değerleme  
 kazançları 

Toplam
 özkaynaklar 

2.705.354 (410.735.725) 427.191 514.069.294 155.727.369

- 59.335.263 - - 59.335.263

2.705.354 (351.400.462) 427.191 514.069.294 215.062.632

- 351.400.462 - (21.713.553) -

- (213.725.993) (555.514) 40.893.713 (173.387.794)

2.705.354 (213.725.993) (128.323) 533.249.454 41.674.838

2.705.354 (213.725.993) (128.323) 533.249.454 41.674.838

- 213.725.993 - (108.827.284) -

- (580.782.958) 224.878 642.121.563 61.563.483

2.705.354 (580.782.958) 96.555 1.066.543.733 103.238.321

Kar veya zararda
yeniden sınıflandırılmayacaklar
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“Dipnot
Referansları”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2020”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2019”

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Zararı (580.782.958) (213.725.993)

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 1.213.856.721 695.542.370

  Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11,13,14,15 28.315.440 38.493.117

  Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 13.450.531 21.494.826

  Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 251.621.118 292.339.875

  Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 1.133.068.764 418.099.084

  Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 28 (103.543.548) (47.889.698)

 Duran varlıkların elden çıkarılmas ından kaynaklanan 
 kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (6.360.555) -

  Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler (102.695.029) (26.994.834)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (56.049.283) 133.670.097

   Stoklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 1.738.796 (3.754.095)

   Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler (11.900.785) 53.986.559

   Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler (13.290.093) 25.163.528

   Ticari borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler (16.773.406) (16.773.406)

   Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 11.691.675 75.047.511

577.024.480 615.486.474

Faaliyetlerden elde edilen nakit

   Vergi ödemeleri/ iadeleri (119.234) (49.998)

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları (8.425.313) (17.038.632)

568.479.933 598.397.844

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

"   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
      kaynaklanan nakit çıkışları" (142.426.196) (66.432.500)

"   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satımından  
      kaynaklanan nakit girişleri" 625.025.729 207.170.532

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları (28.719.081) (109.878.316)

453.880.452 30.859.716

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

44



“Dipnot
Referansları”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2020”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2019”

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Borç ödemelerine iliş kin nakit çıkış ları (591.848.336) (241.701.418)

Kira s özleşmelerinden kaynaklanan
borç ödemelerine iliş kin nakit çıkış ları (1.000.000) -

Ödenen faiz 304.814.291) (371.780.803)

(897.662.627 (613.482.221)

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 
NAKİT   VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 
(A+B+C)

124.697.758 15.775.339

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT  
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 754.244 (352.114)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ 
(A+B+C+D) 125.452.002 15.423.225

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33.547.998 18.124.773

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 159.000.000 33.547.998

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
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İllüstrasyonlar: Tithi Luadthong
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