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Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

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.

Özkan DERİNDERE
Yönetim Kurulu Başkanı

Aytekinhan YILDIRICI 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Harun ÇAY
Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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.



Yönetim Kurulu Mesajı

21 yıllık tecrübesiyle 
filo kiralama sektö-
rünün en deneyimli 
şirketlerinden DRD, 
ülke ekonomisinde 
yaşanan dalgalan-
malara karşı yeni 
ürün ve hizmetlerle, 
paydaşlarından aldığı 
güçle yoluna devam 
ediyor.

‘Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli 
en büyük operasyonel filo kirala-
ma markası’ unvanını korumaya 
devam eden DRD Filo Kiralama’nın 
faaliyet hayatına devam ettiği 21. 
yılında tedarikçileri ve müşterileri 
ile arasında kurduğu güçlü bağ, 
güven ve sadakate dayalıdır. 2018 
yılında ülke genelinde ve filo kirala-
ma sektöründe yaşanan ekonomik 
dalgalanmalarda dahi, DRD olarak 
bu güçlü güven ve sadakat üzerine 
kurulu ilişkiler sayesinde faaliyet-
lerimizi, sorumluluklarımızı yerine 
getiriyoruz. Ülke ekonomisinde 
ve sektörde yaşanan sorunların 
neticesinde içinde bulunduğumuz 
durumda, müşterilerimizin ihtiyaç-
larına yönelik çözümler sunmayı 
sürdürüyoruz. Tüm paydaşlarla 
birlikte geleceğe birlikte yürüme 
azminde ve kararlılığındayız. 
2017 yılında yüzde 7,4 büyüyen 
Türkiye ekonomisi için 2018 yılında 
beklentiler iyimserdi.  Dünya 
ekonomisi, ABD kaynaklı olarak 
büyüme eğilimi göstermeye 
başlamışken, Türkiye ekonomisi 
için yüzde 4-6 arasında büyüme 
hedefleri veriliyordu.
Ancak 2019 yılında yapılacak 

genel seçimlerinin Haziran ayına 
alınması, ABD ile bozulan siyasi 
ilişkiler, jeopolitik riskler özellikle 
yılın ikinci yarısında, TL’de sert 
kayıplara neden oldu.

2018 yılına damga vuran geliş-
meler özellikle döviz piyasasında 
yaşandı. 2018 yılına 3,7940 seviye-
sinden başlayan dolar/TL kuru, yılı 
yüzde 39,5 değer artışı ile 6,0550 
seviyesinden kapattı. 

TL karşısında tüm zamanların en 
büyük sıçrayışını yapan dolar/TL, 13 
Ağustos’ta 7,2169 seviyesini gördü. 
Bu kadar yüksek sıçrama en son 
2001 Şubat krizinde görülmüştü.
Otomotiv ve filo kiralama sektörü 
için araç alımları ve borçlanma-
lar nedeniyle daha öncelikli kur 
olan Euro ise 2018 yılına 4,5490 
seviyesinden başladı. Volatilitenin 
en yüksek olduğu 13 Ağustos’ta 
8,20 seviyesini gören Euro/TL 
kuru, yılı da yüzde 33,1 yükselişle 
8,0550 seviyesinden tamamladı. 
Döviz kurları, yıllık bazda 2012’deki 
kaybının ardından üst üste altıncı 
yıl da yükseliş yaşamış oldu.



8 DRD 2018 FAALİYET RAPORU 

YÖNETİM KURULU MESAJI

   Riskler ve fırsatlar

Zorlu geçen bir yılın ardından, 
2019’da ekonomide riskleri ve 
pozitif beklentileri değerlendirecek 
olursak, başta ABD olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde beklenenden 
hızlı artan enflasyon görülmesi ve 
buna bağlı ABD’nin faiz artırımında 
daha hızlı hareket etmesi en temel 
risk olarak görülüyor. Bu durum 
gelişmekte olan ülkelerden para 
çıkışının hızlanacağı ve doların, TL 
başta olmak üzere gelişmekte olan 
ülke para birimlerine karşı değer 
kazanmaya devam edeceği anla-
mına geliyor. Pozitif beklentiler 
tarafına bakıldığında, dünya ticaret 
savaşları ile ilgili riskler azalma 
eğiliminde. FED başta olmak üzere 
gelişmiş ülke merkez bankalarının 
normalleşme sürecini piyasa dostu 
yaklaşımlarla sürdürme eğilimi 
önemli. Türkiye özelinde ise 31 
Mart yerel seçimlerinin ardından 4 
yıllık bir süreçte seçim olmaması 
sebebiyle ekonomik reformlara 
odaklanılabilecek. Jeopolitik belir-
sizliklerin azalması ve kredi notu 
ile pozitif olabilecek gelişmeler de 
yakından izlenecek.

   Ülke ve sektör genelinde 
daralma yaşandı

İçinde yaşadığımız sürece bakacak 
olursak, Türkiye ekonomisi 2017 
yılında yüzde 7,4 büyüdükten sonra 
2018 yılındaki büyüme oranı yüzde 
2,6 seviyesinde kaldı. Özellikle yılın 
ikinci yarısında ekonomide yaşanan 
sorunlar ile birlikte üçüncü çeyrek 
ülke büyümesi yüzde 1,6’da kalır-
ken, son çeyrekte ülke ekonomi-
sinde yüzde 3 küçülme oldu. Bu 
durum Türkiye otomotiv sektörünü 
ve operasyonel filo kiralama 
sektörünü de negatif etkiledi. Tür-
kiye’de otomobil satışları önceki 

yıla oranla yüzde 32,7 azalarak 
486.321 adet olarak gerçekleşti. 
Filo kiralama sektörü de yüzde 11,5 
daralma ile yılı 323.827 adet araç 
parkı ile kapattı. Otomotiv ve filo 
sektöründe yaşanan daralmaya 
rağmen tedarikçilerimizden aldı-
ğımız destek ile DRD olarak pazar 
payımızı korumayı başardık. 2018 
yılını 30.275 adetlik araç parkımız 
ile kapatırken, aktif büyüklüğümüz 
3 milyar 962 milyon TL seviyesine 
yükseldi.

2018 yılsonu itibariyle DRD olarak, 
7.753 adedi kurumsal, 1.482 adedi 
ise bireysel olmak üzere toplam 
9.235 müşterimize hizmet sunuyo-
ruz. 2018 yılı içerisinde 4.354 adet 
yeni araç alımı gerçekleştirerek 
toplam 486,8 milyon TL araç yatı-
rımı gerçekleştirdik. Pazarın lider 
markası olarak tüm stratejilerini 
müşteri memnuniyetini maksimize 
etmek ve daha yukarılara taşı-
mak üzerine kuran DRD müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerine yönelik 
sunduğu hizmetlerde, hasar ve 
bakım-onarım işlemlerinin online 
takibine kadar sektörün öncü fikir 
ve uygulamalarına imza atmaya 
devam ediyor.

   Yeni hizmetler, 
yeni çözümler

Döviz kurlarındaki yükseliş ve artan 
otomobil fiyatlarına, TL sözleşme 
zorunluluğu da eklenince mev-
cut ve potansiyel müşterilerimiz 
bulunduğumuz koşullarda araç 
ihtiyaçlarını karşılayamamaya baş-
lamıştı. DRD Filo Kiralama olarak, 
müşterilerimizin bu ihtiyacından 
yola çıkarak, daha ekonomik araç 
kiralama seçeneği sunmak için 
yeni çözümler üretmeye başladık. 
2018 yılı sonunda “Ekopaket” adını 
taşıyan ikinci el araç kiralama 

ürününü sunduk. Bu ürün ile müş-
terilerimiz hem daha ekonomik 
araç sahibi oldular hem de DRD’nin 
sağladığı operasyonel işlemlerin 
ayrıcalıklarına sahip olmaya devam 
ettiler. Bu ürünümüze ek olarak 
satın alma yöntemi ile araç sahibi 
olmayı tercih eden müşterilerimizi 
de yalnız bırakmayacak yeni bir hiz-
met geliştirdik. Sahip olduğumuz 
güçlü ve yaygın servis ağımız sa-
yesinde satın aldıkları araçları için 
vereceğimiz filo yönetim hizmeti 
ile hayatlarını kolaylaştırmayı ve 
onlara maliyet avantajı sağlamayı 
hedefliyoruz. 

DRD Filo Kiralama olarak, tüm 
tedarikçilerimize, finansörlerimi-
ze, çalışanlarımıza ve iş ortakları-
mıza, yaşanan zorluklara rağmen 
bize duydukları güvenden dolayı 
teşekkür ediyoruz. 21 yıllık geçmi-
şi ile sektöründe tecrübeli ve bir 
o kadar da dinamik şirketimizde 
yeni başarı hikâyeleri yazmaya 
azimliyiz ve bunu da tüm paydaş-
larımızla birlikte başaracağız.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu



Şeffaflık
DRD, tüm iş ortakları ve şirket 
paydaşlarına şeffaflık ilkesi ile 
her yıl düzenli olarak faaliyet ra-
poru hazırlamaktadır. Sekiz yıldır 
yayınladığı faaliyet raporlarını ve 
yatırımcı ilişkileri web sitesiyle 
finansal bilgilerini kamuoyuyla 
paylaşmaktadır.

Etik
Tüm iş ortaklarına karşı yüksek 
sorumluluk anlayışı ve etik 
ilkeleri doğrultusunda hizmet 
sağlamaktadır.

Sektörde Öncülük
DRD, sahip olduğu 20 yıllık know-
how ve esnek iş modeli ile sektöre 
öncülük etmektedir.

Sürdürülebilirlik
DRD, tedarikçileri ve finansörleri 
ile güçlü ilişkisi ve geliştirdiği 
kaliteli insan gücü ile sektördeki 
konumunu korumakta ve geliştir-
mektedir.

Dijitalleşme
Hizmet mükemmelliğini hedefle-
yen DRD, teknolojik alt yatırıma 
önem vererek hizmet
kalitesini artırmaktadır.

Tescilli Global 
Başarılar
DRD Faaliyet raporu uluslararası 
Stevie ödüllerinde 2018 yılında 
2. kez ödül alırken, Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi’nde 
(LACP) de altın ödüle layık görül-
müştür. Bireysel yıllık kiralama 
markası, OneCar - onecar.com.tr 
web sitesi ile de otomotiv 
sektöründe Altın Örümcek ödülü-
nü almıştır.

DRD Vizyon

2018 yılı itibarıyla 
sektörde 20’nci faa-
liyet yılını tamamla-
yan DRD, Türkiye’de 
operasyonel kirala-
ma sektörünün ön-
cüsü olarak, iş ortak-
ları ile güven 
ve şeffaflık
üzerine kurduğu 
ilişkiler sayesinde 
emin adımlarla yol 
almaktadır.
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İcra Kurulu Başkan Mesajı

İCRA KURULU BAŞKAN MESAJI

DRD Filo Kiralama, 
tüm paydaşlarından 
aldığı güç ve güven 
üzerine kurulu iş 
ilişkileri, müşteri 
memnuniyetini 
optimize eden 
uygulamaları ve yeni 
ürün ve hizmetleri 
ile Türkiye’nin 
sektördeki en 
büyük yerli 
oyuncusu konumunu 
sürdürüyor.

DRD Filo Kiralama markamız ile 
sektörün tamamen yerli sermayeli 
en büyük oyuncusu olarak Türkiye 
pazarında küresel firmalarla reka-
bet ediyoruz. Özellikle ekonomik 
kriz dönemlerinde, global firmalar 
arkalarında bulunan yabancı 
yatırımcılar ile bu süreci daha 
yumuşak atlatmayı başardılar. 
DRD olarak bizi bu rekabette öne 
çıkaran en temel gücümüz ise 21 
yıllık tecrübemiz ile bulunduğu-
muz coğrafyayı çok iyi tanımamız, 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçla-
rını iyi analiz etmemiz ve alanında 
uzman insan gücümüzün sahip 
olduğu know-how’dır. 

Değişen ekonomik koşullar nedeniyle 
maliyetlerin artmasına rağmen te-
darikçilerimiz ve finansörlerimizle 
birlikte yol alarak müşterilerimize, 
sözleşmeler ile sunmuş olduğu-
muz hizmet kalitesinden taviz 
vermeden çözümler yaratmayı 
sürdürüyoruz. Odak noktamız olan 
müşteri memnuniyeti için mevcut 
ve yeni müşterilerin ihtiyaçlarını 
optimum noktalarda sağlamak 
adına hizmetler sunuyoruz.

Güven ve sadakate dayanan güçlü 
kaslarımız, paydaşlarımızla birlikte 
omuz omuza zorluklarla mücadele 
gücümüz, bizi geleceğe taşıyacak. 

Geleceğe giden bu yolculukta DRD 
olarak bizler kusursuz müşteri 
deneyimini hedefleyen hizmet 
anlayışımızla, 2019 yılında da yeni-
likçiliğe ve tüm paydaşlarımız için 
değer üretmeye devam edeceğiz.

DRD olarak tüm süreçlerimizi 
teknolojiyle yenilemenin ve 
güçlendirmenin, en önemli kaynak 
olan insan kaynağımızı en verimli 
şekilde değerlendirmenin ve her 
zaman müşteri odaklı olmanın 
avantajlarından faydalanıyoruz. 

2018 yılında ülke ekonomisinde, 
filo kiralama sektöründe ve DRD 
özelinde yaşanan güçlükleri bu 
özelliklerimizle ve paydaşlarımı-
zın desteğiyle hep birlikte aşma 
azminde ve kararlılığındayız.

   Yaygın müşteri ağı

Ülke genelinde farklı istek ve 
ihtiyaçlara sahip tüketicilere, 
beklentilerinin ötesinde bir hizmet 
anlayışı ile karşılık verebilmek üze-
re sürdürdüğümüz strateji, DRD’ye 
kesintisiz bir güç sağlamaya devam 
ediyor. Bu stratejiyle birlikte 9.235 
kurumsal ve bireysel müşterimiz 
ile güçlü penetrasyon oranıyla, 50 
farklı sektöre hizmet veriyoruz. 



   Daha verimli ürün ve 
hizmetler

Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarında 
Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 
Tebliğ’de filo kiralama sektöründe 
TL cinsi sözleşme zorunluluğu ge-
tirildi. Tebliğ öncesinde araç alım 
bedeli, kredisi ve kira sözleşmesi 
Euro bazlı olduğundan, sektör kur 
dalgalanmalarından etkilenmiyor-
du. Ancak yeni düzenlemeler ile 
getirilen TL bazlı sözleşmeler so-
nucunda, ticari faaliyetlerde ortaya 
çıkan kur farkları, hem kiralama 
firmalarını hem de müşterileri etki-
ledi. Sektörün öncü firmalarından 
biri olarak, bu süreçte hem sektör 
hem de müşteriler için yeni çözüm-
ler geliştirmeye başladık. Otomobil 
fiyatlarının artmasıyla birlikte pa-
ralel olarak artan kiralama fiyatları 
neticesinde mevcut ve potansiyel 
müşterilerimize daha ekonomik 
çözümler geliştirmek için sektör-
de öncü niteliğinde ‘EKOPAKET’ 
ürünümüzü devreye aldık.

Bu ürünümüzle, operasyonel filo 
kiralama hizmetlerinden yararlan-
maya devam etmek isteyen fakat 
“0” km araç maliyetine katlanmak 
istemeyen müşterilere, DRD 
güvencesiyle tüm bakım işlemleri 
yapılmış ikinci el araçlar kiraya 
sunulmaya başlandı. Araçların ve-
rimli amortisman süresi 5 yıl iken 
DRD’nin ortalama araç parkı 2,5 yıl 
seviyesindedir. Araç parkımızın bu 
çözüme uygun olmasıyla birlik-
te, müşterilerin daha ekonomik 
paketlere kavuşmasını, araçların 
da daha verimli bir şekilde de 
kullanılmasını hedefliyoruz. 

   Fırsatlar değerlendirilecek 

Artan otomobil fiyatları ve 
yükselen kur nedeniyle artan kira 
fiyatları, bazı müşterileri satın 
alma seçeneğine yönlendirdi. Özel-
likle büyük sayıda araç alımı yapan 
firmalar, satın alma seçeneğinde 
kullanımları boyunca ilgilenmeleri 
gereken operasyonel süreçlerle 
baş başa kaldılar. Hem zaman hem 
de maddi kayba neden olan bu 
kısım için DRD olarak filo kiralama 
hizmeti sunmaya başlayacağız. 
DRD Filo Kiralama, 21 yıla dayanan 
tecrübesi, sahip olduğu yaygın ser-
vis ağı, teknik altyapısı ve deneyim-
li personeli ile müşterilerinin her 
zaman ve her koşulda yanındadır.

   DRD Akademi, geleceğimi-
zi şekillendiriyor

DRD’nin gelecekte de bugün 
olduğu gibi yenilikçi çalışmalara 
imza atmasının ve sektör liderliğini 
sürdürebilmesinin, çalışanları-
mızın sürekli olarak gelişimlerini 
ve yetkinliklerini artırmalarını 
sağlamakla mümkün olacağına 
inanıyoruz. Bunun için çalışan 
memnuniyetini her daim yüksek 
tutmanın yanında 2016’da hayata 
geçirdiğimiz DRD Akademi ile 
ihtiyaç duyduğumuz kaliteli insan 
kaynağını yetiştirmeye devam edi-
yoruz.  DRD markasını en iyi şekilde 
taşıyacak vizyona sahip yöneticiler 
yetiştirmeyi amaçladığımız DRD 
Akademi, bizim en önem verdiğimiz 
alanlardan biridir.

Sadece çalışanların uzmanlıklarını 
artırmak için değil, aynı zaman-
da şirket içinde iç iletişimin de 
geliştirilmesi amacıyla eğitimler 

düzenliyoruz. 2018 yılında var 
olan yapımızı bu alanda da dijital 
platformlara taşıyarak, ‘Rotamız 
Dijital’ sloganıyla e-learning alt-
yapısı oluşturuldu ve kuruma özel 
e-learning eğitimler tasarlandı. 
Çalışanların mobil uygulamalar-
dan e-learning sistemine erişimi 
sağlanarak ofis dışında da eğitim 
alabilmelerine olanak tanındı.

2019’un şirketimiz ve tüm 
paydaşlarımız için başarılarla 
dolu bir yıl olmasını temenni 
ediyoruz. Başta tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz, insan kaynağımız 
olmak ile birlikte tüm 
paydaşlarımızla omuz omuza 
vererek ‘kazan-kazan’ stratejisiyle 
yolumuza devam edeceğimiz 
bir yıl olacağını düşünüyoruz. 
DRD ile birlikte yola devam eden 
tüm paydaşlarımıza en içten 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

Saygılarımla, 
Aytekinhan Yıldırıcı

İcra Kurulu Başkanı
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BİR BAKIŞTA 2018 YILI EKONOMİK GÖRÜNÜM

Gündüz ve gece kadar farklı 
iki yarıyıl yaşatan 2018, tüm 
ülkeyi etkisi altına alınmıştır. 

Yılın ikinci yarısında özellikle döviz 
kurunda yaşanan sert yükselişler, 
enflasyonu ve faizleri de yukarı 
taşımıştır. Kur artışları ile birlik-
te döviz borcu olan özel sektör 
şirketlerinin bilançolarında da 
bozulmalar yaşanmıştır. Alınan 
tedbirler, üretim ekonomisinin 
desteklenmesi, kredi maliyetleri-
nin düşme eğiliminin sürmesi ve 
tüm paydaşların birlikte hareket 
etmesi ile birlikte, 2019 yılının 
ikinci yarısından itibaren toparlan-
ma beklentisi vardır. Artan küresel 
riskler ve içerde yaşadığımız so-
runlar ile birlikte hayli zorlu geçen 
bir 2018 yılı geride kalmıştır. Dünya 
ekonomisine bakıldığında ABD ile 
Çin arasında patlak veren ticaret 
savaşları, Brexit gerilimi ve İran’a 
ambargo gibi gelişmeler yakından 
izlenmiştir. Yılın son çeyreğinde 
açıklanan veriler, küresel ölçekteki 
jeopolitik belirsizlikler ile birlikte, 
küresel büyümenin yavaşladığına 
dair endişeleri de güçlendirmiştir. 
Gelişmekte olan ekonomiler ise 
ABD Merkez Bankası’nın (FED) 
faiz artırım sürecinden olumsuz 
etkilenmiştir.

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde den-
geli bir süreç varken, Nisan ayında 
2019’da yapılacak olan genel seçim 
takvimi 24 Haziran olarak değişti-
rilmiş ve ülke ikinci çeyrekte seçim 
atmosferine girmiştir. Yılın ikinci 
yarısı ise ekonomik anlamda daha 
karanlık bir dönemin yaşandığı bir 
süreç olmuştur. Sonuçta gündüz ve 
gece kadar iki farklı dönemi gördü-
ğümüz 2018 yılı yaşanmıştır.
24 Haziran genel seçimleri geride 
kalıp ülke yeniden ekonomide 
reformlara odaklanacakken 
FED’in parasal sıkılaştırmada daha 
şahin adımlar atacağı yönündeki 
beklentiler ve dünya ticaret sa-
vaşlarıyla ilgili haberler, dengeleri 
bozmaya başlamıştır.

FED’in 2008 küresel krizinde 
parasal genişlemeye gitmesinin 
ardından, Mayıs 2013’de dönemin 
FED Başkanı Ben Bernanke bu sü-
recin sonuna gelindiğinin mesajını 
vermiştir. Bu mesaja uygun olarak 
2018 yılında FED 2018 yılında dört 
kez faiz artırmış ve faiz seviyesini 
2,25-2,50 bandına çıkarmıştır. Böy-
lece FED son 10 yılın en yüksek faiz 
seviyesine ulaşmıştır. FED’in faiz 
artırım hamleleri gelişmekte olan 
piyasaları ve emtia piyasalarını 
negatif etkilemiş, buralardan çıkan 
sermaye, faiz artırımına giden ABD 
piyasalarına dönmüştür.

   

   Ağustosta zirve yapmıştır

Türkiye özelinde ABD ile artan Ra-
hip Brunson geriliminin ardından 
Ağustos ayında TL üzerine yaşanan 
yurtdışı ataklar ile birlikte döviz 
kurlarında çok sert yükselişler 
yaşanmıştır. Dolar/TL paritesi 
7,20 seviyelerini görürken, Euro/
TL paritesi 6,00 seviyelerindeyken 
7,90 seviyelerini test etmiştir. Kur 
tarafında yaşanan bu gelişmeler 
enflasyon ve faizde de sıçramaları 
beraberinde getirmiştir. Enflasyon 
yüzde 26 seviyelerine kadar yükse-
lirken, banka faizleri de bireyselde 
yüzde 40’lara, ticaride yüzde 35-
36’lara dayanmıştır.
Piyasalarda yaşanan ve makroeko-
nomik göstergelere de zarar veren 
bu sürecin ardından piyasalar 
tarafından daha gerçekçi bulunan 
Yeni Ekonomi Programı, moralleri 
biraz olsun düzeltmiştir. Ardından 
24 Eylül’deki TCMB toplantısında 
piyasa beklentilerinin üzerinde 
bir faiz artırımı yapılmıştır. Piyasa 
beklentileri ortalamada 425 baz 
puanken (bp) TCMB, sürpriz şekilde 
625 bp artışla politika faizini 
yüzde 24 seviyesine çıkarmıştır. 
Piyasaların önüne geçen bu hamle 
ile birlikte dolar/TL 5,50’nin 
altına gevşemiştir. Ardından Rahip 
Brunson davasının sona ermesi ile 
birlikte ABD ile olan ilişkiler tekrar 
rayına girmeye başlamıştır. Ancak 
yaşanan süreç, başta enflasyon 
ve büyüme olmak üzere makro 
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göstergelerde tahribata yol açmış-
tır. Yıla yüzde 10,35’ten başlayan 
enflasyon, ekim ayında yüzde 25,4 
seviyesine kadar çıkarken, yılı da 
alınan önlemlerle birlikte yüzde 
20,3 seviyesinden kapatmıştır. 

   Reel sektörü etkilemiştir

2018 ikinci çeyrek büyümesi 
yüzde 5,3 olarak gerçekleşmişken, 
piyasalardaki kırılmanın en sert 
yaşandığı üçüncü çeyrekte büyüme 
yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleş-
miştir. Yılın son çeyreğinde ise 
beklentiler dahilinde ekonomide 
yüzde 3 küçülme yaşamıştır. Yılın 
geneli için ise büyüme yüzde 2,6 
seviyesinde kalmıştır. 2019 yılının 
ilk ve ikinci çeyreği için de beklenti 
küçülme yönündedir.

Makro göstergelerin yanında kur 
artışı ile birlikte reel sektörün döviz 
açık pozisyonu da önemli bir risk 
olarak piyasalar tarafında fiyat-
lanmaya başlanmıştır. Çünkü bu 
borçlar, şirketlerin mali tablolarına 
olumsuz yansımaya başlamak-
tadır. Sektörde faaliyet gösteren 
bir şirketteki bozulma, zincirleme 
reaksiyon şeklinde diğer firmaları 
da etkisi altına almaktadır.
Bununla birlikte 2018’de olduğu 
gibi 2019’da da yüklü dış borç geri 
dönüşleri bulunan Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomilerin 
finansal piyasalarında, yıl içinde 
oynaklığın yüksek kalabileceği 
endişesi hala canlıdır. 2018 yılında 
Türkiye özelinde yaşanan sorunlar 
da dikkate alındığında, Dünya 
Bankası’ndan Uluslararası Para 
Fonu’na kadar küresel ekonomiyi 
yakından takip eden kurumla-
rın Türkiye’nin 2019’da büyüme 
anlamında zayıf bir performans 
sergileyeceği öngörülmektedir. 
2019’un ikinci yarısından itibarense 

finansman koşullarındaki rahat-
lamayla Türkiye ekonomisinin 
toparlanma eğilimine girmesi ve 
yüzde 0-2 arasında bir büyüme 
performansı göstermesi muhtemel 
görünmektedir. Türkiye gibi dış 
finansmanla büyüyen bir ülkede, 
finansmana ulaşmak ve artan 
finansman maliyetleri çözülmesi 
gereken önemli bir sorundur. Enf-
lasyon ve cari açıktaki iyileşmenin 
bir süre daha devam edebileceği 
öngörülse de iyileşmenin boyutu ve 
kalıcılığının döviz kurlarının ve dış 
talebin seyrine bağlı kalacağı bir 
gerçektir.

   Not yükselir mi?

Bu süreçte dikkat edilmesi 
gereken, Türkiye’ye para akışını 
hızlandıran önemli bir konunun 
da ‘kredi notu’ olduğu gerçeğidir. 
Küresel borç, 2016’dan bu yana 27 
trilyon dolar daha artarak 2018’in 
üçüncü çeyreğinde 244 trilyon 
dolara (GSYİH’nin yüzde 318’i) 
ulaşmıştır. Ülkelerde borçluluğun 
artması, ülkeler arasında ekonomik 
büyüklük yerine kredibiliteyi daha 
öne çıkarmıştır. Türkiye, ‘yatırım ya-
pılabilir’ notun altında derecelen-
dirilmiştir. Bu nedenle önümüzdeki 
süreçte, Türkiye’nin kredi notunun 
artması yönünde adımlar, kredi 
maliyetlerin azalması adına önem 
arz etmektedir. 15 Şubat 2019’daki 
gözden geçirmenin ardından 2 
Ağustos’ta S&P’nin Türkiye notu 
sonuçları merakla beklenecektir. 
Fitch’in 3 Mayıs ve 1 Kasım’da 
kredi notunu yükseltme beklentisi 
düşüktür. Moody’s ise yılın ikinci 
yarısında duruma bağlı olarak 
sürpriz yapabilir.
 

   Kredi faizlerinde düşüş 
eğilimi var

TCMB politika faizini 14 Eylül’den 
bu yana yüzde 24 seviyesindeki 
politika faizini korumaya devam 
etmektedir. Enflasyon tarafında 
kalıcı bir iyileşme görülmedikçe 
TCMB’nin sıkı duruşunu devam 
ettirmesi beklenmektedir. İlk 
çeyrek sonrasında enflasyonda bir 
iyileşme görülmesi durumunda 
faiz indirimlerine başlanması ve 
politika faizinin yılsonuna kadar 
yüzde 20 seviyelerine kadar çekil-
mesi mümkün görünmektedir.
İşte böyle bir ortamda yıllık yüzde 
40’lara kadar dayanan bireysel 
kredi faizi yüzde 30’un altında 
yüzde 27 seviyelerine kadar geri 
çekilmiştir. Ticari krediler tarafında 
da yüzde 35-36 bandından yüzde 
23-24 seviyelerine kadar çekilme-
lerin olduğu görülmektedir. Burada 
faizlerin önemli bir kısmının 
devlet bankalarından kullandırı-
lan sübvansiyonlu kredi faizleri 
olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. 
Bundan sonraki süreçte faizlerin 
seyrinde enflasyon ve TCMB’nin 
faiz politikaları önemli belirleyici 
olmayı sürdürecektir. Ekonominin 
etki ettiği tüm birimlerinin yaşanan 
bu süreçte bir çarkın dişlileri gibi 
ortak ve uyumlu hareket ettiğinde 
yaşanan sürecin atlatılması bek-
lenmektedir.
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Otomotiv Sektörü

Artan kur fiyatları, otomotiv 
pazarını direkt etkisi altına 
almıştır. 2018, otomotiv 
sektörü için kırılma yılı 
olmuştur. Geçen yıla göre 
otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı, %35,06 azalarak 
620 bin 937 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Otomobil 
satışları da 2018’de yüzde 
32,7’lik bir daralma ile 486 
bin 321 adette kalmıştır. 
Daralan pazarın canlanması 
için son çeyrekte devlet 
desteği sağlanmıştır.

Otomotiv pazarı, Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinin başında 
gelmektedir. Sektörü temel olarak 
etkileyen dört ana faktör bulun-
maktadır. Bunlar; ÖTV oranları, 
Euro/TL kuru, taşıt kredisi faizleri 
ve tüketici güven endeksine bağlı 
olarak harcanabilir gelir düzeyidir. 

Bu değişkenlerin pozitif yönlü 
eğilim gösterdiği yıllarda sektör 
pozitif rakamlar elde ederken, ne-
gatif yönlü değişimlerde pazarda 
sert düşüşler gözlenmektedir. 
2018 yılı negatif değişkenlerin 
etkisi altında geçmiştir. Rakamlara 
bakıldığında Otomotiv Distribü-
törlüğü Derneği (ODD) verilerine 
göre 2018’de otomobil ve hafif 
ticari araç satışlarında pazar yüzde 
35,06 azalarak 620.937 adet olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sadece otomobil alanına bakıl-
dığında da 2017’de 722.759 satış 
adedi yakalanmışken, 2018’de 
yüzde 32,7’lik bir daralma olmuş ve 
486.321 adet araç satışı gerçekleş-
miştir. Otomotiv Sanayi Derneği 
(OSD) verilerine göre geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 8,6 düşüşle 1 mil-
yon 550 bin adet üretim ve yüzde 
1 düşüşle 1 milyon 319 bin adet 
ihracat rakamlarına ulaşılmıştır.

   Dikkat çeken rakamlar

Marka ve model olarak bakıldı-
ğında otomobilde en büyük paya 
sahip markalar sırasıyla Renault, 
Volkswagen ve Fiat olmuştur. Fiat 
Egea, Renault Megane ve Renault 
Clio en çok satan otomobil model-
leridir. 

2018 yılında dizel otomobillerin 
sektörden aldığı pay gerilemiştir. 
Rakamlara bakıldığında 2017 yılın-
da 438.519 adet (yüzde 60,67 pazar 
payı) dizel motorlu otomobil satıl-
mışken, 2018’de bu rakam yüzde 
35,6 düşerek 282.497 adede (yüzde 
58,09 pazar payı) gerilemiştir.
Yüzdesel olarak otomatik şanzı-
manlı araçların payının arttığı bir 
2018 yaşanmıştır. 2017’de otoma-
tik şanzımanlı araçlar, toplam 
pazardan yüzde 60,63 pay alırken, 
2018’de oran yüzde 65,15 seviyesine 
yükselmiştir. 

486.321
Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı 

Otomobil Satış Adedi 



Adetsel olarak ise 2017’de 438.230 
adet otomatik şanzımanlı otomobil 
satılırken, 2018’de rakam 316.839 
adet olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında otomobil pazarı motor 
hacmine göre incelendiğinde 

1600 cc altındaki otomobiller, 
467.693 adet ve yüzde 96,17 oranla 
en yüksek paya sahip olmuştur. 
Ardından yüzde 2,71 pay ile 1600-
2000 cc aralığındaki otomobiller 
ve yüzde 0,28 pay ile 2000 cc üstü 
otomobiller yer almıştır. 2017 yılına 

göre 2018’de 1600 cc altındaki 
otomobil satışlarında yüzde 32,7, 
1600-2000 cc aralığındakilerde 
yüzde 38,5 ve 2000 cc üstü oto-
mobillerde ise yüzde 34,6 azalış 
görülmüştür.

2018’de En Çok Satış Yapan 
5 Otomobil Markası Pazar Payları (%)

15,8 10,2 8,6 6,6 6,3

          Otomotiv sektöründe kredi kullanımını 
etkileyen temel faktör faiz oranlarıdır. 2018 
başında aylık bazda yüzde 1,5 seviyesinin 
altında seyreden otomobil faiz oranları, Ağus-
tos ayında dövizde ve ardından enflasyon ve 
faizlerde yaşanan sert yükselişle birlikte yüzde 
2,72 seviyelerine kadar yükselmiştir. Yılı da 
2,46 seviyesinde tamamlamıştır.
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   Otomotiv kredi stoku 
azaldı

TCMB verilerine bakıldığında 2018 
yılında toplam taşıt kredi stoku 
47,5 milyar TL olarak gerçekleş-
miştir. Bu rakam Mayıs 2018’de 
54,2 milyar TL seviyelerine kadar 
yükselmişken, kredi faizi ve araç 
maliyetlerindeki artış ile birlikte 
rakam hızla gerilemiştir. 

47,5 milyar TL’lik taşıt kredi sto-
kunun 26,5 milyar TL’si finansman 
şirketlerinin, 17,2 milyar TL’si de 
bankacılık sektörünün üzerinden 
kullanılmıştır. Yine bu stokun 
16,3 milyar TL’si bireysel tüketici 
kredileri, 31,2 milyar TL’si ağırlıklı 
filo kiralama şirketleri olmak 
üzere ticari tüketici kredilerinden 
oluşmuştur.

   Nisandan sonra düşüş 
başladı

2018 yılı için otomotiv pazarını 
gündüz ve gece gibi iki farklı 
döneme ayırmak gerekmektedir. 
Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, 
Nisan ayından itibaren başlayan 
kırılım, özellikle ağustos, eylül ve 
ekim aylarında zirve seviyelerine 
ulaşmıştır. Otomotiv satışları, 
dolar karşısında değer kaybeden 
TL, enflasyondaki yükseliş ve faiz 
oranlarındaki büyük artış ile yıllık 
bazda yüzde 35’e varan oranda 
düşüş yaşamıştır. Ağustos, eylül ve 
ekim ayları özelinde ise geçen yılın 
aynı dönemlerine göre otomobil 
satışlarında sırasıyla yüzde 50,9 
yüzde 67,1 ve yüzde 76,2 oranında 
sert düşüşler olduğunu da ifade 
etmek gerekmektedir.  

   Vergi teşvikleri geldi

Yaşanan bu sert düşüşle birlikte 
sektör temsilcilerin talepleri ve 
düzenleyici otoritenin iç talebi 
artırmaya yönelik olarak hamleleri 
gelmiştir. Hurda araç uygulaması-
nın devreye girmesinin sonrasında 
en önemli adım vergiler olarak 
atılmıştır. Buna göre özel tüketim 
vergisi oranlarına esas özel tüke-
tim vergisi matrahları güncellen-
miştir. 2018’de üretilmiş araçların 
ithalatına ilave süre tanınmıştır. 
31 Ekim tarihinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar uygulanmak üzere; 1600 cc 
altındaki motor hacmine sahip ve 
ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki 
otomobillere uygulanan yüzde 
45 oranındaki ÖTV’yi yüzde 30’a 
çekmiştir. 
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1600 cc altındaki motor hacmine 
sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 
120 bin TL aralığında olan otomo-
billere uygulanan yüzde 50 oranın-
daki ÖTV yüzde 35’e indirilmiştir. 
Ayrıca ticari araçlara uygulanan 
yüzde 18 oranındaki KDV ise yüzde 
1’e çekilmiştir. İlk duyuruda 31 
Aralık 2018’de sona ereceği ifade 
edilen uygulamanın tarihi, yılın 
son gününde yapılan düzenleme 
ile birlikte 31 Mart 2019’a kadar 
uzatılmıştır. Bu düzenlemenin de-
vam ettirilmesi ülke ekonomisinde 
lokomotif sektörlerden otomotiv 

ekosisteminin korunarak gelişti-
rilmesi, küresel otomotiv arena-
sında sektörün rekabet gücünün 
devamlılığı ve desteklenmesi adına 
çok önemli görülmektedir. 
Ancak otomotiv alımlarında 
vergi teşvik bitim tarihi Aralık 2018 
sonundan Mart 2019 sonuna kadar 
uzatılmasına rağmen yurtiçi oto-
motiv satışları Ocak 2019’da yüzde 
60 oranında daralmıştır. Mart 
ayı sonunda bitecek olan vergi 
teşviklerinin daha fazla uzatılma-
yacağı varsayımıyla 2019 yılında 
yurtiçi otomotiv pazarının artan 

araç fiyatları, yüksek borçlanma 
oranları, zayıf tüketici güveni ve filo 
satışlarındaki gerileme nedeniyle 
yıllık bazda yüzde 35-40 bandında 
daralacağı yönünde tahminler 
yapılmaktadır.

Bu anlamda sektörün genel ekono-
mi içindeki büyüklüğü de dikkate 
alınarak düzenleyici otoriteden 
başta vergisel düzenlemeler olmak 
üzere, sektöre yönelik teşvik paket-
lerini sürdürmesi beklenmektedir.

          Otomotiv sektöründe 2018 yılındaki 
sert kırılımın 2019 yılında devam etmesinin 
ardından ancak 2020 yılında toparlanmaya 
başlayacağı düşünülmektedir. 2020 yılında 
faizlerdeki düşüş eğilimi ve ekonomik 
faaliyetlerdeki iyileşeme beklentileri ile birlikte 
ancak 2018 rakamlarının yakalanabileceği 
yönünde tahminler yapılmaktadır.
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Filo Kiralama Sektörü

Son yıllarda ortalama yüzde 
15 büyüyen filo kiralama 
sektörü, 2019 yılında yüzde 
11,5 küçülmüştür. Finansal 
kaynak maliyetinin artma-
sı ve kaynaklara ulaşımın 
zorlukları, küçülmeyi bera-
berinde getirmiştir. 2019 
yılı sektör için yeni duruma 
adaptasyon, yeni ürün ve 
hizmetler dönemidir.

Filo kiralama, 2018 yılında yaşanan 
dalgalanmadan en çok etkilenen 
sektörlerden biri olmuştur. Eko-
nomide yaşanan dalgalanmalar 
neticesinde döviz kurunda oluşan 
aşırı oynamalar, Euro bazlı araç 
yatırımı yapan filo sektörünü de 
olumsuz etkilemiştir. Euro/TL, 
4,5490’dan başladığı yılı yüzde 33,1 
yükselişle 6,0550 seviyesinden 
tamamlamıştır. Kur etkisinin yanı 
sıra kiralama sözleşmelerinin 
dövizden TL’ye dönmesi de döviz 
bazlı giderleri olan filo kiralama 
sektörünü zorlamıştır. Filo paza-

rında yeni araç parkı yatırımları ise 
finansmana ulaşımın zorlukları ve 
yeni araçların fiyat artışları nede-
niyle daha sınırlı kalmıştır. Son 10 
yılın yükselen sektörü yüzde 11,5 
küçülmüş ve araç parkı 323.827 
adet olmuştur. 

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği (TOKKDER) verilerine göre 
sektörde, 2010 yılında Türkiye ope-
rasyonel araç kiralama sektörünün 
filosundaki araç sayısı 117.500’ken, 
bu sayı 2017 yılsonunda 365.782’ye 
yükselmiş ve yüzde 211 büyümüş-
tür. 2018 yılına 415.000 adetlik 
araç parkı ve çift haneli büyüme 
hedefiyle başlayan sektör, istik-
rarla büyüyen sekiz yılın ardından 
dokuzuncu yılda yaşanan ekonomik 
sorunlarla birlikte daralma eğilimi 
göstermiş ve yılı yüzde 11,5 küçül-
me ile tamamlamıştır. 2018 yılında 
sektörde, 1 milyar 500 milyon TL 
bedelle 89.463 adet araç alımı ya-
pılmıştır. Bu dönemde 131.420 adet 
araç satılmıştır. Sektörün aktif 
toplamı 29.709 milyon TL olurken, 
KDV+MTV+ÖTV kalemlerinde sek-

tör toplamda 5 milyar 271 milyon 
TL vergi ödemesi yapmıştır. 

   Müşteri sayısı 56.048’e 
ulaştı

2010-2017 yılları arasında sektörün 
müşteri sayısı yüzde 563 oranında 
büyümüş ve 64.181 seviyesine 
yükselmiştir. Bu büyüme, sek-
törün verimlilik adına sunduğu 
avantajların, piyasa tarafından her 
geçen gün daha fazla anlaşılmaya 
başlandığının en temel göstergesi 
olarak nitelendirilmektedir. 2018 
yılında ise müşteri sayısı da yüzde 
12 küçülerek 56.048 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 2010 yılında 
müşteri başına düşen araç sayısı 
11,1’ken, 2017 yılında bu rakam 5,2 
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılına 
gelindiğinde ise müşteri başına 
düşen araç sayısı 5,3 olmuştur.
2018 yılında Renault yüzde 25,9’luk 
pay ile Türkiye operasyonel araç 
kiralama sektörünün araç parkında 
en çok tercih edilen marka olmayı 
sürdürmüştür. Renault’u yüzde 
14,2 ile Volkswagen, yüzde 12,7 ile 

323.827
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ ARAÇ PARKI



Fiat, yüzde 10,6 ile Ford ve yüzde 
4,7 ile Skoda markaları takip etmiş-
tir. Sektörün araç parkının yüzde 
52,3 gibi önemli bir kısmı C sınıf 
araçlardan oluşurken, B sınıfı araç-
lar yüzde 25,8, D sınıfı araçlar ise 
yüzde 14,3 pay almıştır. Sektörün 
araç parkının yüzde 93,7’sini dizel 
araçların oluşturması dikkat çeker-
ken, otomatik vitesli araçların payı 
ise yüzde 55’lere kadar çıkmıştır.

   Sözleşmeler TL’ye döndü

Türkiye’de filo kiralama sektöründe 
son 10 yıldır kiralama kontratları-
nın ortalama yüzde 80’i Euro bazlı 
yapılmaktaydı. 2018 yılında yürür-
lüğe giren TL kontrat zorunluluğu 
ile bu sistem bozulmuştur. 2018 
yılsonunda Euro bazlı sözleşme 
oranı yüzde 72,1’e gerilerken, TL 
sözleşme oranı yüzde 26,7’ye 
yükselmiştir. Euro ile alım-satım 
yapan kiralama firmaları, kredi 
borçlanmalarını da Euro üzerin-
den yapmış olduklarından dolayı 
dövizde yaşanan dalgalanmalar, 
sektörün sıkıntıya girmesinde 
önemli rol oynamıştır.

Yaşanan sıkıntılar sektörde bazı 
firmaları iflas ve konkordatoya 
götürmüştür. Bu nedenle finans 
tedarikçilerinin sektöre olan 
güvenlerinin azaldığı gözlenmiştir. 
Özü itibariyle finansal hizmetler 
sektörünün bir parçası olan ve 
finansman modellemeleriyle 
büyüyen filo kiralama sektörü ile 
finans tedarikçilerinin daha yakın 
temasta olması gerekmektedir. 
Bankaların bu zor dönemde varlık-
larını korumaya çalışan kiralama 
sektörlerine daha fazla destek 
vererek, yaşanan güçlüklerin atla-
tılması gerekmektedir.

   Sektörde yenilik

Filo kiralama sektöründe bir dü-
zenlemeye gidilerek ticari araç ki-
ralanmasının önündeki engel 2019 
yılının ilk çeyreğinde kaldırılmıştır. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde, 
ticari araçların daha geniş kapsam-
da kiralanabilmesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılmıştır. Böylece 
ülkemizin kaynak kullanımına, 
otomotivde yerli üretimin ağırlıklı 
payı ticari araç olması nedeni ile 
yerli üretimin desteklenmesine, 
işletmelerin kaynaklarını verimli 
yönetmesine, böylelikle hem ülke-
nin kalkınma hızına hem de sektö-
rümüzün gelişimine önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

   Beklentiler iyimsere 
dönmeye başladı

Projeksiyonlar gösteriyor ki ope-
rasyonel araç kiralama yöntemi, 
2018’de yaşanan sıkıntılara rağmen 
daha fazla tercih edilir hale gele-
cektir. Çünkü sıfır araç fiyatların-
daki artışlar işletmeleri ve hatta 
bireyleri zorlamaktadır. Finansman 
maliyetlerinin daha fazla kontrol 

altında tutulma ihtiyacı artmıştır. 
Daralan iş hacimleri nedeniyle 
nakdi elde tutma eğilimi ve öz 
kaynağın özellikle işletme serma-
yesi olarak kullanılmasının tercih 
edilmesi söz konusudur.

Sektörün 2019 yılında yeni açılım-
larla müşterilerine yeni hizmet-
ler sunma eğilimleri, sektörün 
desteklenmesi beklenen faktörleri 
arasında gösterilmektedir. 

Sektör için en önemli sorun ise 
düşük maliyetli finansman olanak-
larına ulaşabilmektir. Bu, ülkenin 
makro dengeleriyle yakından 
ilişkilidir. Enflasyondaki düşme 
eğiliminin devamı, döviz kurlarında 
stabilizasyon ve ekonomide re-
formlarla birlikte finansal kısıtların 
önündeki engellerin de zamanla 
kalkacağı tahmin edilmektedir. 
Sektörün 2019 yılında olmasa bile 
ticari araçların kiralamaya açıl-
masıyla 2020’de yeniden büyüme 
eğilimi sergilemesi muhtemeldir.

          Filo kiralama sektörü 2014-2017 
döneminde yılık ortalama 130.293 adet araç 
alımı yapıyordu. 2018 yılında alımlar 89.463’te 
kalmıştır. 

89.463
Filo Kiralama Sektörü

Satın Alınan 0 Km Araç Sayısı
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Yüksek Verimlilik 2015 2016 2017 2018

OPERASYONEL KİRALAMA İŞ KOLU (bin TL)

Toplam Aktifler 1.854.824 2.878.101 3.848.774 3.949.098.365

Satışlar 667.283 909.734 1.248.465.582 1.330.525.812

Operasyonel Kar 138.147 164.500 275.196 352.027.873

Yüksek Performans 2015 2016 2017 2018

Filo araç sayısı 27.419 33.273 36.033 30.275

Araç Yatırımları (adet) 13.035 15.618 15.015 4.354

Araç Yatırımları (bin TL) 940.575 1.293.002 1.442.892 486.836
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BİR BAKIŞTA 2018 YILI 2018’DE DRD

DRD, operasyonel filo kira-
lama sektöründe uzun yılla-
ra dayanan deneyimi, yetkin 
insan kaynağı ve esnek iş 
kabiliyeti ile Türkiye’nin 
tamamı yerli sermayeli en 
büyük operasyonel filo ki-
ralama markası konumunu 
sürdürmektedir. 

Zorlu geçen 2018 yılında aktif araç 
parkını 30.275 adette tutan DRD, 
2018 yılı sonu itibariyle pazar payını 
koruyarak yüzde 9,5 seviyesinde 
kalmıştır. 50 farklı sektörden 9.235 
kurumsal ve bireysel müşteri ile 
en geniş müşteri portföyüne sahip 
şirketlerden biri olan DRD, teda-
rikçileri ile güven üzerine kurulu 
ilişkileri sayesinde tüm paydaşları 
ile kol kola girerek, yolunda emin 
adımlarla ilerlemeye devam 
etmektedir. DRD, her koşulda müş-
teri ihtiyaç ve beklentilerine uygun 
ürün ve hizmetleri müşterilerine 
sunmanın gururunu yaşamaktadır.
İstanbul’da yer alan genel müdür-

lüğü, ülke genelinde 14 farklı ilde 
4 bölge müdürlüğü ve 24 satış 
ofisiyle Türkiye’nin 70 iline doğru-
dan ulaşan DRD, 1.000’in üzerinde 
servis noktasıyla her an müşte-
rilerinin yanında olma garantisi 
sunmaktadır. 

   Güçlü penetrasyon

DRD Filo Kiralama penetrasyon 
oranı açısından yaygın bir müşteri 
ağına hizmet vermektedir. Kurum-
sal müşteri sayısı 2017’de 7.366 
iken  bu sayı 7 bin 753’e yükselmiş-
tir. DRD, güçlü müşteri ağını ve 50 
farklı sektöre dokunuşunu devam 
ettirmiştir. 

Yine DRD’nin yıllar itibarıyla en 
büyük 5, 10 ve 20 müşterisinin top-
lam araç parkındaki yüzdesel oranı 
da güçlü müşteri ağının, sağlam 
işbirliklerinin önemli bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. En büyük 
beş müşterisi toplam içindeki payı 
yüzde 2,84, ilk 10 müşterisi yüzde 
4,79, ve ilk 20 müşterinin toplam 
müşteri içindeki penetrasyon oranı 

da yüzde 7,95 seviyesindedir. 2018 
yılında tüm zorluklara rağmen, 
portföyüne 679 yeni kurumsal 
müşteri dahil eden DRD Filo Kira-
lama, müşteri ağını her geçen yıl 
genişletmeye devam etmektedir.

   Yeni iş modelleri 
geliştiriliyor

DRD, 21 yıllık deneyimi ve sahip 
olduğu know-how ile müşterile-
rinin ihtiyaç ve isteklerine uygun 
ürün ve hizmetler geliştirmektedir. 
Otomobil fiyatlarının artmasıyla 
birlikte paralel olarak artan kira-
lama fiyatları neticesinde mevcut 
ve potansiyel müşterilerine daha 
ekonomik çözümler geliştirmek 
için sektöre öncü niteliğinde yeni 
bir kiralama modeli sunmaktadır. 
EKOPAKET olarak adlandırılan yeni 
ürün ile operasyonel filo kiralama 
hizmetlerinden yararlanmaya 
devam etmek isteyen fakat “0” 
km araç maliyetine katlanmak 
istemeyen müşterilere tüm bakım 
işlemleri DRD güvencesiyle ya-
pılmış ikinci el araçlar kiraya sunul-

2018’de DRD

30.275
DRD Araç Parkı



maya başlanmıştır. Bir otomobilin 
amortisman süresi ortalama beş 
yıldır. DRD’nin filosundaki araçla-
rın yaş ortalaması ise 27,5 aydır. 
Yaşanan bu konjonktürde, yeni 
araç alımlarının yerine ikinci eldeki 
araçların kiralaması yapılarak, 
amortisman süreleri daha uzun 
vadeye yayılacak ve DRD, müşteri-
lerinden, iş ortaklarından ve yetkin 
deneyimli insan kaynağından aldığı 
güçle faaliyetlerine devam etmek-

tedir. DRD böylece önümüzdeki 
1,5-2 yıllık süreçte araç parkındaki 
mevcut araçların tekrar kirala-
masını yapma yönünde yeni bir iş 
modeli benimsemiştir. Ekonomik 
problemler nedeniyle artan kira 
fiyatları bazı müşterileri satın alma 
seçeneğine yönlendirmiştir. Araç 
parklarının operasyonel yüklerini 
filo kiralama firmalarına devreden 
özellikle büyük sayıda araç alımı 
yapan kurumsal firmalar için zor 

bir dönem ortaya çıkmıştır. Bu 
filoların yönetimi konusunda, filo 
kiralama şirketleri için önemli bir iş 
potansiyeli olduğu görülmektedir. 
DRD Filo Kiralama, hem teknik 
altyapısı, hem de 21 yıllık tecrübesi 
ile bu alana hakimdir. Türkiye ça-
pında sahip olduğu geniş servis ağı 
ile DRD, 2019 yılında satın almayı 
tercih eden müşterileri için filo yö-
netim hizmeti vermeye başlamıştır.
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Döviz kurlarının ve kredi 
maliyetlerinin yükselmesinin 
etkisiyle zorlu bir finansal 
süreci, başarılı finans yöne-
timi ve finans iş ortaklarının 
desteğiyle yöneten DRD, 
paydaşlarına karşı şeffaf-
lık ilkesiyle yoluna devam 
etmektedir.

DRD, 2018 yılında 267 milyon 876 
bin TL operasyonel kar ve 3 milyar 
962 milyon TL aktif büyüklüğe 
ulaşmıştır. Özellikle ikinci yarısı 
Türkiye açısından hayli zorlu geçen 
2018 yılında kur tarafındaki hare-
ketlilik, enflasyonu ve kredi faizleri-
ni de yukarı taşımıştır. Alınan ön-
lemlerle ticari kredi oranları aşağı 
yönlü çekilse de yaşanan bu süreç-
te hem sıfır araç fiyatları, hem de 
kredi maliyetleri yükselmiş, yeni 
araç alımlarını zorlaştırmıştır. DRD 
bu zorlu süreci, 20 yıldır yürüttüğü 
şeffaflık politikası ve finansörleri 
ile arasındaki güvene dayalı ilişkiler 
sayesinde geçmiştir. 

DRD, 2018 yılında Fortune ve 
Capital dergileri tarafından 
hazırlanan “Türkiye’nin en büyük 
500 şirketi” listesinde 6. kez yer 
almayı başarmıştır. DRD’nin güçlü 
finansal yapısı ve verimli yatırım 
kabiliyeti, bu prestijli çalışmalarda 
üst sıralarda yer almasında önemli 
rol oynamıştır. 

2018 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ   FİNANSAL YÖNETİM

2018 YILI FAALİYETLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Finansal Yönetim

3.949.098.365 TL
Aktif Büyüklük

2.343 Milyon TL 
Araç Yatırımı

352.027.873 TL
Operasyonel Kar



   Sözleşmeler TL’ye döndü

Döviz ve kredi piyasalarında bu 
gelişmeler yaşanırken, 2018 yılı 
sonlarında ‘Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğ’de sektörde döviz cinsi 
kiralamanın yapılması engellen-
miştir. Döviz fiyatlarına bağlı araç 
fiyatlarına ve döviz kredi riskine 
karşı, döviz bazlı kira sözleşmeleri 
doğal hedge mekanizması konu-
mundayken, yeni tebliğ bu durumu 
ortadan kaldırmıştır. Yeni düzen-
leme sonrasında sektörde döviz 
riskinin gelecek 2-3 yıl içerisinde 
azalarak düşük seviyelerde olması 
beklenmektedir. Buna ilave olarak 
DRD, finansal piyasalarda yer alan 
forward, faiz ve karşılıklı nakit akışı 
swapı gibi türev işlemlerini de 
kullanarak döviz riskini minimize 
etmektedir.

Ancak yaşanan bu olumsuzluklar 
DRD Filo Kiralama’nın finansal 
süreçlerini de etkilemiş, yeni kredi 
kullanımı zorlaşmıştır. Finansal 
paydaşları ile şeffaflık ilkesi ile 

görüşmelerini sürdüren DRD,  
yeni düzende olumsuz sürecin 
üstesinden gelmiştir. Finansörle-
rin desteği ile yeni hedge meka-
nizmaları kurarak emin adımlarla 
ilerlemektedir. 
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Odağında müşteri memnu-
niyeti olan DRD, 20 yıldır 
müşterilerine kesintisiz 
olarak kaliteli hizmet sun-
maktadır. Değişen ekono-
mik koşullara göre, müşteri 
taleplerine uygun yeni ürün 
ve hizmetlerle müşterileri-
nin yanında olmaya devam 
edecektir.

2018 yılında kur ve faizlerin artma-
sına bağlı olarak birçok sektörde 
ekonomik anlamda daralmalar 
başlamıştır. Krizden en çok etki-
lenen sektörler arasında yer alan 
filo kiralamada özellikle bankalar 
nezdinde kredi limitlerinin de azal-
dığı görülmüştür. Bu süreçte artan 
otomobil ve kiralama fiyatlarına 
bağlı olarak müşteri tercihlerinde 
de önemli değişimler olmuştur. 
Değişen ekonomik koşullar nede-
niyle maliyetler artmış olmasına 
rağmen müşterilerine, çözümler 
yaratmaya devam eden DRD, 

hizmet kalitesinden taviz verme-
mektedir. Yeni müşteriler için de 
ihtiyaçları optimum noktalarda 
sağlamak adına hizmet sunma 
yoluna gitmektedir.

   Müşteri talebine uygun 
çözümler

DRD, ikinci el kiralamaya yöne-
lik adımlar atarak müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılama yolunu 
tercih etmiştir. 2019 yılında da aynı 
şekilde devam ederek, müşterilerin 
ihtiyaçlarını araç parkındaki mev-
cut araçlar ile karşılamaya yönelik 
strateji sürdürülecektir. Böylece 
DRD, ekonomik daralma karşısında 
araç parkını ve müşteri portföyünü 
korumaya devam edecektir. Şu 
anda ikinci el kiralamalarda yüzde 
60-65 oranında yeni müşterilere 
ulaşılmıştır. DRD, sektördeki geliş-
melerin bu yıl da dinamik olacağı 
beklentisiyle yüzde 9,5 seviyesin-
deki pazar payını korumayı hedefle-
mektedir. 

Diğer yandan artan kiralama mali-
yetleri ile birlikte şirketlerin kendi 
araçlarını satın alma eğilimine 
gittiği gözlenmiştir. DRD, kendi 
araç parkını oluşturmakta olan şir-
ketlere de filo yönetimi konusunda 
hizmetler verecektir. DRD, böylece 
kurumsal müşterilerinin araç park-
larını 20 yıllık sektörel deneyimi 
ile en verimli şekilde yönetmeleri 
konusunda destekleyecektir.
2018 yılında ekonomik durgunlu-
ğa rağmen pazar payını koruyan 
DRD’nin 2018’de kurumsal müş-
teri adedi 7.753, bireysel kiralama 
müşteri adedi ise 1.482 olarak 
kaydedilmiştir. 2018 yılında kira-
lanan kurumsal araç adedi 3.673 
olmuştur. Yıl içerisinde satın alınan 
4.354 araca toplam 486.835.603 
TL yatırım yapılmıştır. 

Kurumsal ve Bireysel Kiralama

          14 ilde fiziki olarak varlığını 
sürdüren DRD, saha satış ekipleri, 
dijital ve tele-satış kanalları ile 66 ilde 
müşterilerine hizmet vermektedir.



Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun olarak araç parkı dağılımını 
yapılandıran DRD, hizmet çeşitli-
liği yanı sıra ürün çeşitliliği ile de 
avantaj sağlamaktadır. 2018 yılında 
en çok satın alım yapılan markalar 
olarak Volkswagen, Renault, 
Hyundai, Audi ve Citroen öne 
çıkmıştır. 2018 yılında kiralamala-
rın yüzde 71,6’lık kısmı 36 ay, yüzde 
27,9’u 24 ay ve yüzde 0,5’i 48 ay 
süre ile tercih edilmiştir.

   Bireysel kiralama

2018 ile başlayan durgunluk ku-
rumların ve bireysel müşterilerin 
alım gücünü negatif etkilemiştir. 
Buna paralel olarak özellikle birey-
sel müşterilerden gelen taleplerde 
daha ekonomik araçlara yöneliş 
gözlenmektedir. Araç yenilemele-
rinde, ikinci ele ve bir alt segmente 
kayış ortaya çıkmaktadır. 
Kurumlarda zaruri bir ihtiyaç olan 
otomobilin o işyerinde kullanılan 
bir makine teçhizattan farkı yoktur. 
Bireysel tarafta ise ekonomide 

işlerin iyi gitmediği günlerde oto-
mobil talebi ertelenebilir bir lükse 
dönüşebilmektedir. Bu nedenle 
bireysel yıllık kiralama tarafında 
düşüşler gözlenmektedir. Daha 
uygun maliyetli çözümlerle birlikte 
bireysel müşteri tarafında yaşanan 
kayıpların da telafi edilmesi hedef-
lenmektedir. 

Yıllık bireysel kiralama pazarının 
büyümesi dönem itibariyle yavaşla-
mış olsa dahi günümüzdeki tüketici 
alışkanlıklarından dolayı pazar, 
uzun vadede büyümeye devam 
edecektir. Yapılan araştırmalar ve 
Avrupa ve Amerika’da gözlemlenen 
tüketici davranışları göstermekte-
dir ki bireyler sahip olma maliye-
tine katlanmadan, kira yöntemi 
ile o ürüne ya da hizmete ulaşmak 
istemektedir. Bireye sağlamakta 
olduğu ekonomi, konfor ve prestij 
seçenekleri ile OneCar markasının 
pazarını büyüteceği öngörülmek-
tedir.

   Sektörde beklentiler

Otomotiv sektöründe pazar payla-
rında oluşan çok ciddi daralmanın 
operasyonel kiralama sektöründe 
aynı oranlarda yaşanmaması 
beklenmektedir. Müşteriler araç 
ihtiyaçlarını ekonomik çözüm yolu 
olan ikinci el kiralama ile sürdür-
mek isteyecektir. Bu da sektörün 
park adetlerini korumasında 
önemli bir yöntem olacaktır. 

          Piyasada tercihler 
bir alt segmentte yer alan 
ekonomik araçlara doğru bir 
evrilme sürecine girmiştir. 
İçinde bulunulan ekonomik 
koşullar her müşteriyi ister 
istemez tasarruf konusunda 
zorlamaktadır.
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DRD Filo Kiralama, farklı 
işlemlerde, alanlarında 
uzman birçok tedarikçi 
ile çalışmaktadır. Değişen 
müşteri taleplerine, geniş 
tedarikçi ağının desteği ile 
kesintisiz olarak karşılık 
vermeye devam etmektedir.

Farklı işlerde alanında uzman 
birçok tedarikçi ile çalışan DRD Filo 
Kiralama, müşteri memnuniyetini 
ve müşteri deneyimini en üst sevi-
yede tutmak için çalışmaktadır. Bu 
bağlamda ana iş kolları olan hasar, 
bakım ve onarım, lastik, destek ve 
lojistik hizmetleri ile ilgili olarak 
sistemsel alt yapı iyileştirmeleri 
sürekli olarak yapılmaktadır. 
Bunun için en zorlu günlerde bile 
karşılıklı güven ve sadakate daya-
nan iş ilişkilerinin olduğu tedarikçi 
firmalar ile değişen piyasa koşulla-
rına uygun yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmeye devam edilmektedir.

   Yeni kiralama modeline 
özel süreçler hazırlandı

Ekonomik koşullar nedeniyle 
mevcut ve potansiyel müşterilerini 
işlerinden geri bırakmamak için 
geliştirilen yeni kiralama modeli 
Ekopaket’in doğru bir şekilde işle-
yebilmesi için tüm Satış Sonrası 

Hizmetler (SSH) süreçleri yeniden 
gözden geçirilmiştir. Gerek iç 
süreçlerinde gerekse de tedarik 
zinciri yapısında düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu çalışmalar ana 
başlıklar halinde şöyledir:

• Geri dönen araçların teslim 
alınıp, tekrar kiraya çıkana kadar 
stoklanabileceği İstanbul ve 
Türkiye genelinde yeni otoparklar 
bulunmuştur. İstanbul dışında 
yoğun olarak Cesar ve TüvSüd’ün 
otoparklarından yararlanmaya 
başlanılmıştır. İstanbul’da ise tek 
olan otopark sayısı 5 adede (Ku-
yumcukent, İsfanbulpark, Otopia, 
Otostat ve Akyaka) çıkartılmıştır. 
Otopark sayılarının yanında oto-
parkların stoklama kapasiteleri de 
arttırılmıştır. 

• Hem kiradan dönen hem de 
ikinci el kiralamaya hazırlık amaçlı 
onarımlardan geri dönen araçların 
ekspertiz işlemleri daha detaylı bir 
şekilde TüvSüd kanalı üzerinden 
yaptırılmaya başlanmıştır. Bu 
işlem için TüvSüd’ün sistem alt ya-
pısı da kullanılmaya başlanmıştır.

2018 yılı içerisinde 85 adet an-
laşmalı hasar servis noktasında 
genel ve rüculu dosyalar da dahil 
olmak üzere 31.165 adet hasar 
dosyası açılmıştır. Gerek yaygınlık 
gerekse de adetsel açıdan hasar 

servis noktası sayısının artırılması 
hedeflenmektedir. 

Bunun yanında SSH biriminin 
amaçlarından biri de anlaşmalı 
hasar servisleri içerisinde yüzde 50 
olan yetkili servis oranını artırmaktır. 

   Tedarikçilerin hizmet 
kalitesi artıyor

Tüm tedarikçilerin denetim ve de-
ğerlendirmeleri, gerek DRD gerek-
se de atanan dış kaynak denetim 
firmaları aracılığı ile yapılmaktadır. 
Bu sayede tedarikçilerin hizmet 
kalitesinin ve müşteri memnuniye-
tinin artırılması hedeflenmektedir. 
Hizmet sunum merkezinin sadece 
operasyonel faaliyetlere odak-
lanması sayesinde, günlük işleyiş 
üzerindeki denetim ve kontrol gücü 
arttırılmıştır. Bu da işlerin daha 
kısa sürede daha kaliteli bir şekilde 
tamamlanması sonucunu berabe-
rinde getirmiştir. Servislerindeki 
hizmet kalitesini devamlı takip 
eden hizmet-doğrulama anketleri, 
müşteri memnuniyet araştırma 
sonuçları ve yerinde denetimler 
sonucunda hazırlanan aksiyon 
planlarının takibi geliştirilecektir.

Satış Sonrası Hizmetler

250.000
LASTİK DEĞİŞİMİ



   Yeni servisler eklendi

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları-
na bağlı olarak, müşterilerin bulun-
dukları illerdeki yoğunluk haritası 
da dikkate alınarak, tüm anlaşmalı 
bakım onarım ve lastik servisleri-
nin kapasite planları çıkarılmıştır. 
Akabinde bölgesel bazlı servis ihti-
yaç analizleri hazırlanmıştır. İkinci 
el kiralamada DRD’ye avantajlı ve 
kaliteli hizmet sunabilecek yeni 
bakım ve onarım servisleri sisteme 
dahil edilmeye başlanmıştır.

Bu konuda özellikle yetkili servisler 
dışında kaliteli ve yaygın hizmet 
ağına sahip olan, TS13168 ve/veya 
TS12047 gibi sertifikalardan bir 
veya birkaçını bünyesinde bulun-
duran, kaliteli hizmet ve benzersiz 
bir müşteri deneyimini müşterileri-
mize sunabilecek servis organizas-
yonları ile de (BoschCar, Speedy, 
Otopratik vb.) anlaşmaya başlan-
mıştır. Servis hizmeti konusunda 
hem yaygınlığın artırılması amaç-
lanmış hem de bu sayede marka, 
model ve segment bazlı araçların 
servislere yönlendirme algorit-
ması yeniden tasarlanmıştır. Bu 
sayede 900’e yakın bakım onarım 
yetkili servisi ve lastik konusunda 
ise tedarikte bulunulan Brisa ve 
Pirelli’nin 300’ün üzerindeki yaygın 
servis ağından da yararlanılmıştır. 
2018’de başlayan ve 2019’da devam 
edecek olan Ekopaket modeli için 
hizmet ağını genişletme çalışmala-
rına başlamıştır. 2018 yılı içerisinde 
cam ve diğer servislerle birlikte 
toplam hizmet nokta sayısı 1.000’in 
üzerinde olmuştur.

   Optimum portalla takip

Hasar  onarımlarının takibi ‘Opti-
mum Portalı’ sistemi üzerinden 
yapılmaktadır. Buradaki online 
işlem oranı yüzde 100’dür. Bakım ve 
onarım işlemlerinin takibi ile ilgili 
olarak da 2019 içerisinde Mainte-
nance Arena (Optimum) yazılımı-
nın ERP entegrasyonu üzerinde 
çalışılacak ve burada da daha 
verimli bir çalışma alt yapısına 
erişilecektir. Özellikle 500’e yakın 
araç tipinin bakım paketleri oto-
matik olarak güncellenip DRD’nin 
fiyatlama modülünü besleyecektir. 
Buna ilave olarak, verimliliğe katkı 
sağlaması amacıyla bakım dosya-
larının otomatik onaylama işlemi 
de devreye alınacaktır. 2018 yılı 
içerisinde 70 bine yakın bakım ve 
onarım işleminin de yaklaşık yüzde 
80’i online olarak gerçekleştiril-
miştir. Lastik tarafında ise online 
işlemlere geçiş 2018 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır.

   Randevu sisteminin 
avantajları

Bakım ve onarım işlemleri için 
servis randevuları ve servis 
yönlendirmeleri direkt olarak 
DRD çağrı merkezi üzerinden 
sistemsel olarak organize edilmek-
tedir. Müşteriler, bakım ve onarım 
işlemleri ile ilgili olarak DRD web 
sitesi ve DRDrive mobil aplikasyo-
nu gibi kanalları kullanarak çağrı 
merkezi üzerinden randevularını 
alabilmektedirler. Yapılan anketler 
sonucunda 2018’de müşterilerin ve 
tedarikçilerin bu konudaki geri bil-
dirimlerin oldukça olumlu olduğu 
gözlemlenmiştir.

   Geolokalizasyon hizmeti-
nin avantajları

Müşterilerinin her an her yerde 
yanında olmayı hedefleyen DRD, 
yolda kalmış ya da kaza yapmış 
olan müşterilerine Geolocaliza-
tion hizmeti sunmaktadır. Araç 
kullanıcısının DRD çağrı merkezine 
ulaşması sonucu, yol yardım firma-
sı devreye girmekte ve acil durum 
çağrısına yanıt vermektedir. Acil ta-
lebin değerlendirilmesi ve çekicinin 
kullanıcıya yönlendirilmesi sonrası 
kullanıcıya SMS mesajı ile bir link 
gönderilmektedir. Araç kullanıcısı 
bu link üzerinden gelen çekici-
nin yerini harita üzerinden canlı 
olarak takip edebilmektedir. Bu 
sayede müşteri, olası gecikmelere 
karşı önlem alabilmekte ve doğru 
zamanda doğru şekilde bilgi temin 
edebilmektedir. Bu durum müşteri 
memnuniyet oranının artmasının 
yanı sıra çağrı merkezindeki trafiği 
de rahatlatmaktadır.
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Piyasalarda yaşanan dalga-
lanmalarla birlikte hayatı 
kolaylaştıran ekonomik 
çözümlerin ve dönüşüm 
projelerinin ön planda 
olmaya başladığı bir süreç 
yaşanmaktadır. DRD, ikinci 
el araç kiralamadan, şirket-
lerin kendi araç parklarının 
filo yönetimine kadar farklı 
alanlarda müşterilerinin 
yanında olmaya devam 
edecektir.

Kur hareketlerine bağlı olarak ya-
şanan dalgalanmalar, filo kiralama 
sektörü için geçmiş yılların aksine 
küçülme sonucunu beraberinde 
getirmiştir.  Döviz kuruna bağlı 
olarak artan araç fiyatları ve yıl 
içerisinde çıkan yönetmelik ile 
uzun dönem operasyonel kiralama 
bedellerinin sadece TL ile yapıla-
cak olması da kira bedellerinin yu-
karı yönlü hareket etmesine neden 
olmuştur. Ekonomik konjonktür, 
müşteri talebinde hayatı kolaylaş-

tıran yeni ekonomik çözümlerin 
ve dönüşüm projelerinin ön plana 
çıkması sonucunu doğurmuştur.
DRD Filo Kiralama 2018’de sundu-
ğu ikinci el araç kiralama modeli 
Ekopaket’le pazar ve müşteri 
beklentilerini karşılamaktadır. Çok 
kısa bir süre içerisinde bireysel 
ve kurumsal kiralama tarafında 
ayda ortalama 800-1.000 arasında 
operasyonel kiralama adetlerine 
ulaşılmıştır. 

Özellikle durağan seyreden oto-
motiv sektörünün hareketlenmesi 
için yılın son çeyreğinde verilen 
ÖTV desteği, müşteriler tarafında 
satın alma eğilimini biraz daha ön 
plana çıkarmıştır. DRD, araçlarını 
satın alma yapan müşterilerin 
hayatlarını kolaylaştıracak ve 
maliyet avantajı sağlayacak olan 
filo yönetim ürününü Türkiye’nin 
her yerinde müşterilerine sunmayı 
hedeflemektedir.

Bunlara ek olarak müşterilerin 
hayatını kolaylaştıran ve mali-
yet avantajları sunan akaryakıt 
çözümleri, Filomatik ve DRDrive 

gibi verimlilik ve operasyonel 
kolaylıklar sunun dijital çözümler 
ve Demir Bükey Akademi’yle iş 
güvenliğini ve verimliliği ön plana 
çıkaran güvenli sürüş eğitimleri de 
2019 yılı içerisinde de zenginleşti-
rilerek sunulmaya devam edilecek 
hizmetler olacaktır. 

   Meslek gruplarına özel 
hizmetler

Operasyonel filo kiralama sa-
dece araç vermekle ilgili değil, 
hedef kitlelerin hayatlarının nasıl 
kolaylaştırılacağı, değiştirileceği 
ve bir standart haline getirileceği 
ile ilgilidir. 2018 yılı içerisinde 
farklı meslek gruplarına yönelik ça-
lışmalara ve hizmet sunumlarına 
başlanmıştır. Eczacılar, doktorlar, 
mali müşavirler, emlakçılar gibi 
farklı meslek grupları için farklı 
hizmet içerikleri ile çeşitli paketler 
oluşturulmuş ve olumlu geri dö-
nüşler alınmıştır. 2019 yılı içerisin-
de de DRD, meslek gruplarına özel 
çalışmalarına devam edecektir. 
Pazar araştırmalarının yanı sıra 
DRD’nin 21 yıllık tecrübesi ile müş-

Ürün Yönetimi ve Pazarlama



terileri ile arasında kurduğu güçlü 
bağ, meslek gruplarının ihtiyaç ve 
isteklerine uygun hizmet paketleri 
oluşturulmasında önemli katkı 
sağlamaktadır.

   Filomatik ve DRDrive

Tüketim ve tüketici trendlerine 
bakıldığında her şeyin dijitalleştiği 
bir dünyada ihtiyaç duyulan bilgi, 
hizmet ve içeriklere zahmetsizce 
erişebiliyor olmak, her müşteri-
nin en temel hakkıdır. DRD, web 
sayfası, online raporlama platfor-
mu “Filomatik” ve mobil uygula-
ması “DRDrive” ile müşterilerine 
mümkün olan her platformdan 
dokunabilmekte ve ihtiyaçlarına 
cevap verebilmektedir. Filomatik, 
online platformu, filo yöneticile-
rinin kullanıcı adı ve şifreleriyle 
girdikleri, kendilerine özel sayfa-
lardır. Bu sayfalarda kiraladıkları 
araçlara ait tüm bilgi ve raporları 
bulabilmektedirler. DRDrive ise 
son kullanıcının akıllı telefonu ile 
ulaştığı mobil aplikasyondur. Filo-
matik ve DRDrive platformları da 
değişen müşteri beklentilerine ve 

taleplerine göre geliştirilmekte ve 
iyi bir müşteri deneyiminde devam-
lılık sağlanmaktadır. Müşterilere 
sunulan platformlardan alınan geri 
dönüşler memnuniyet vericidir.

   Dijitalleşmeye yatırım

2018 yılında internet sitesini değiş-
tiren DRD Filo Kiralama, bu alanda 
da müşteri memnuniyetini artırma 
yönünde önemli çalışmalara imza 
atmıştır. Müşterilerin ihtiyaç du-
yabileceği her türlü bilgi ve belge 
siteme entegre edilmeye başlamış-
tır. Müşterilerin bu bilgilere kolay 
ulaşması, işlemlerini bu kanallar-
dan yapabilmesi her geçen gün 
daha büyük önem kazanmaktadır. 

Günümüz teknolojisi ile artık 
müşteriler tek bir alandan tüm 
işlemlerini yapabilmek istemek-
tedirler. DRD de gelecek dönemde 
mobil uygulamasına yeni ürün ve 
hizmetler ekleyerek müşterilerin 
bu beklentilerini daha büyük oran-
da karşılayabilecektir.

   DRD’ye duyulan güven

Ekonominin durgunluğu, kurun 
yükselişi ve otomobil fiyatlarının 
artışı birçok filo kiralama şirketini 
etkilemiştir. DRD, uzun yıllardır 
kol kola çalıştığı tedarikçileri 
sayesinde bu zorlu süreçte dahi 
müşterilerine kesintisiz ve kaliteli 
bir hizmet sunmuştur. DRD mar-
kasına duyulan güveni konusu, 
sadece müşteri gözünde DRD algısı 
olarak değerlendirilmemektedir. 
Otomobil bayisinden tedarikçilere, 
şirket personellerinden müşterile-
re kadar tüm ekosistem üzerinde 
DRD’ye duyulan güven oldukça 
fazla önemsenmektedir. Zorlu 
geçen 2018 yılı içerisinde 20 yıllık 
DRD tecrübesi ile dizayn edilen 
ekosistemin nasıl bir güven unsuru 
olduğu bir kez daha yaşanarak test 
edilmiştir. Bu anlamda DRD’den 
desteklerini esirgemeyen teda-
rikçilere, bayilere ve müşterilere, 
duydukları güven için teşekkür 
ediyoruz.
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Müşteri Hizmetleri
Müşteri deneyiminin ve memnu-
niyetinin artırılmasına yönelik 
olarak müşteri hizmetleri birimin-
de önemli yapılanmaya gidilmiş 
ve çağrı merkezine yeni görevler 
tanımlanarak sorumluluklar 
artırılmıştır. Böylece DRD’nin, 
zorlu piyasa koşullarında müşte-
rileriyle daha yakın temas haline 
gelmesi sağlanmıştır.

DRD’nin 2017 yılında mükemmel 
hizmet vizyonuyla başlattığı 
dönüşüm 2018 yılında da devam 
etmiştir. Hizmet tarafında önce-

likli gelişim alanı olarak müşteri 
deneyimi belirlenmiş ve bu hedefi 
yakalamak için de müşteri hiz-
metleri yeniden yapılandırılmıştır. 
Müşterilerin ihtiyaçları doğrul-
tusunda tüm kanallardan kolay 
ulaşılan, taleplere hızlı yanıt veren 
ve müşteri memnuniyeti odaklı 
bir organizasyon kurmak için yola 
çıkılmıştır. Bu amaçla müşteri hiz-
metlerindeki ekipler özel gruplara 
ayrılmış, yeni görevler atanmış ve 
yetkiler arttırılmıştır. Hasar onarım 
planlama faaliyetlerinden, fatura 
mutabakatı ve yedek araç planla-
ma işine kadar 20’den fazla ana 
görevde sorumluluklar artırılarak, 

müşterilere çözüm konusunda 
daha proaktif bir rol üstlenilmiştir. 
Bu gibi görevlerle müşteri 
taleplerini daha hızlı karşılayan, 
çözen bir ekip kurularak çözüm 
hızı artırılmıştır. DRD merkez ofis 
ile sahadaki iş ortakları arasında 
köprü rolü üstlenilmiştir.

2018 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ   ÜRÜN YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

20.000
AYLIK ORTALAMA ÇAĞRI ADEDİ

5.000
AYLIK ORTALAMA ALINAN MAİL ADEDİ

4DK
ORTALAMA GÖRÜŞME SÜRESİ



Marka Yönetimi ve 
Kurumsal İletişim 

DRD’nin bu zamana kadar 
müşterileri ile arasında 
kurduğu güçlü bağ, gü-
ven ve sadakate dayalıdır. 
İçinde bulunulan durum 
neticesinde, müşterilerine 
uygun çözümler sunmaya 
hazırlanan DRD, bir yandan 
yeni ürünler için çalışırken, 
bir yandan yeni ürünlerin 
iletişimi için hazırlıklarına 
başlamıştır.

Müşterilerine sunduğu tüm 
hizmetlerde, eksiksiz müşteri 
memnuniyetini hedefleyen DRD, 
müşterilerinin beklenti ve ihtiyaç-
larını en üst düzeyde karşılama 
stratejisiyle yeni ürün ve hizmet-
leri hayata geçirmektedir. Türkiye 
genelinde yaygın satış noktaları 
ile mevcut ve potansiyel müşte-
rilerine etkin şekilde ulaşan DRD, 
sahadan gelen bildirimlerin yanı 
sıra profesyonel iş ortakları ile 
gerçekleştirdiği pazar araştırmala-
rının sonuçlarına göre çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Operasyonel 
filo kiralama sektöründe yenilikçi, 
müşteri deneyimini ön planda 
tutan ve birbirinden farklı pek 
çok ürün sunan DRD, 2019 yılında 
da güçlü oyuncu olmaya devam 
edecektir. 

Müşterilerinin her an her yerde ya-
nında olmayı kendisine ilke edinen 
DRD, sosyal medya kanalları ile de 
iletişime ağırlık vermektedir. Günü-
müzde iletişimin dijital platform-
lara geçmesiyle birlikte DRD de 
mevcut ve potansiyel müşterileri-
ne bu kanaldan ulaşmaktadır. DRD 

ve OneCar markaları olmak üzere 
Facebook mecrasında 270.000’in 
üzerinde takipçiye ulaşılmıştır. 

Özel kampanya ve duyurular için 
Facebook, Instagram, Youtube ve 
Linked-in mecralarını kullanan 
DRD, özellikle Twitter mecrasını 
müşterilerin de talep ve isteklerini 
iletecekleri bir platforma dönüş-
türmüştür.

   HEY! Hayatı Emniyetli Yaşa

HEY! Hayatı Emniyetli Yaşa proje-
sini kurumsal sosyal sorumluluk 
markasına dönüştüren DRD, 2018 
yılında da çalışmalarını sürdür-
müştür. Kurumsal ve bireysel 
müşterilere yönelik düzenlenen 
güvenli sürüş eğitimleri ile ODTÜ, 
Bilkent ve Işık Üniversiteleri’nde de 
öğrenci seminerleri yıl içerisinde 
devam etmiştir. Daha geniş bir 
kitleye ulaşmayı hedefleyen HEY, 
yıl içerisinde Demir Bükey Akade-
mi iş birliği ile hazırladığı güvenli 
sürüş videoları ile hem CNN Türk 
kanalından hem de sosyal medya 
ve diğer reklam mecralarından 
erişebildiği kadar çok paydaşa 
erişmeyi planlamıştır.

   Ödüllü Faaliyet Raporu ile 
de sektör öncüsü

2011 yılından bu yana sektörde ilk 
ve tek faaliyet raporu yayınlayan 
şirket olan DRD, her zaman teda-
rikçilerine ve tüm paydaşlarına kar-
şı şeffaflık ilkesini benimsemiştir. 
2016 yılı faaliyet raporu ödülünün 
arkasından 2017 yılı faaliyet raporu 
da uluslararası profesyonellerin 
ve kurumların yarıştığı 15. Stevie 
ödüllerinde faaliyet raporu katego-
risinde Bronz Stevie Ödülü’ne layık 
görülmüştür. 2017 DRD Faaliyet 
Raporu, her yıl uluslararası 

platformda düzenlenen Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP 
Vision Awards)’ne de katılarak, 
Türkiye’de ilk 20 içerisine girmiştir 
ve Altın Ödül’ün sahibi olmuştur.

   OneCar Yelken Sponsorluğu

Sektörde yenilikçi yaklaşımı ile 
her zaman değer yaratan DRD, 
denizlere yelken açarak bireysel 
yıllık kiralama markası OneCar ile 
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü 
(MIYC) tarafından düzenlenen, 
Ergo-MIYC Kış Trofesi’nde yarışan 
Goblin 3 teknesinin ana sponso-
ru olmuştur. OneCar – Goblin 3 
gerçekleşen turnuvalardan birinci 
olarak ayrılmıştır. Sponsorluğunu 
çalışanları için şirket içine taşıyan 
DRD, gönüllülerden 10 kişilik bir 
yelken ekibi kurarak, aldıkları özel 
eğitimlerle yarışlar için hazırlan-
mıştır. Türkiye’de bu önemli spor 
dalının gelişimine katkı sunmanın 
yanı sıra çalışanları arasında ekip 
olma bilinci, kurum aidiyeti ve 
motivasyonun artırılması bu spon-
sorluğun ana hedefleri arasında 
yer almıştır.
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İnsan Kaynakları

DRD’nin güçlü bir şekilde 
yoluna devam etmesinde, 
yetişmiş insan kaynağının 
önemli bir rolü vardır.

DRD, 2018 yılında sadece hizmet-
leri ve müşteri odaklı anlayışıyla 
değil, geliştirdiği DRD Akademi ile 
de sektöre liderlik etmeye devam 
etmektedir. 2019 yılı çalışmaları ve 
yeni ürün/hizmet gamını kaliteli 
insan gücü ile daha da yukarıya 
taşıyacağına inanan DRD, insan 
kaynağını geliştirmeye ve bu 
sayede daha kaliteli hizmet sunma 
çalışmalarına devam etmiştir. 

2018’in Aralık itibariyle DRD’nin 210 
kişilik çalışma kadrosu bulunmak-
tadır. Genç bir kadroya sahip olan 
DRD, kadrosunun yüzde 85’i 26-45 
yaşındaki kişilerden oluşmaktadır. 
Yüzde 30’u kadınlardan oluşan 
kadronun yüzde 64’ü lisans me-
zunu iken, yüzde 11’i yüksek lisans 
mezunudur. 

   2018’de DRD Akademi

DRD Akademi, sektörde ilk ve tek 
olma özelliğini korumaktadır. 
Opersayonel Filo Kiralama sek-
törü için yetişmiş insan kaynağını 
bulmak mümkün olmamaktadır. 
Genç bir kadro ile çalışıldığı için 
şirket stratejisine paralel gelişim 
ihtiyaçlarını sağlamak ve takip 
etmek, DRD Akademi’nin en önemli 
görevidir. Akademi eğitimleri ve 
gelişim planları sayesinde yedi 
kişilik yönetici ve müdür kadrosu 
ve 16 kişilik satış kadrosu ihtiyacı, 
şirket içinden karşılanmıştır. Veri-
len eğitimler sayesinde bölümler 
arasında iletişim ve iş birliğinin 
artması sağlanmıştır.

2019’da çalışan performansı 
ve memnuniyeti konusun-
da, başarılı olunan konuları 
tespit ederek bu yönleri ko-
rumak ilk hedeftir. Geliştiril-
mesi gereken alanlarla ilgili 
de her pozisyondan çalışan-
ların dahil olacağı odak grup 
çalışmaları ile daha yüksek 
performansa ulaşılacak bir 
yol haritası elde edilecektir.

   Rotamız Dijital

2018 yılında DRD Akademi’de 
‘Rotamız Dijital’ sloganıyla yola 
çıkılmıştır. Akademinin e-lear-
ning altyapısı oluşturulmuş ve 
şirkete özel e-learning eğitimler 
tasarlanarak çeşitlendirilmiştir. 
E-learning sisteminde 343 adet 
video eğitim ile eğitim katalo-
ğu geliştirilmiştir. Çalışanların 
mobil uygulamalardan e-learning 
sistemine erişimi sağlanarak ofis 
dışında da eğitim alabilmelerine 
olanak tanınmıştır. 2018 yılında, 
e-learning sistemine yeni eklenen 
eğitimlerle video eğitim içeriği 383 
adede ulaşmıştır. 2018 yılında 97 
gün eğitim ve 79 gün geri bildirim 
antremanı yapılmıştır.

Bu eğitimlerin kullanımı yaygınlaş-
tırılacak ve iç eğitmen sistemiyle 
ilgili eğitim çalışmalarına ağırlık 
verilerek, iç eğitmenlerin vereceği 
eğitim planlamaları uygulanacak-
tır. 2018 yılında Liderlik Gelişim 
Programı’nın kapsamı genişletilip, 
direktör seviyesinde çalışanlar da 
dahil edilmiştir.



   Performans 
değerlendirmeleri

DRD’de performans değerlendir-
meleri, smart hedefler ve yetkinlik 
değerlendirmeleri ile yapılmak-
tadır. Satış ve satış dışı kadrolar 
olarak iki ayrı özel performans 
değerlendirme ve prim ödeme 
sistemi vardır. Satış kadrolarında; 
aylık olarak takip edilen hedef 
gerçekleşme sonuçları ile çeyrek 
bazında prim ödemesi yapılmakta-

dır. Prim ödemesinde kişinin hedef 
gerçekleşme oranına göre kârlılık 
katsayıları da dikkate alınarak 
hesaplama yapılmaktadır. Satış 
dışındaki kadrolar içinse yılda iki 
kez değerlendirme yapılmaktadır. 
2018 yılında performans sistemine 
bireysel hedefler de eklenmiştir. 
DRD çalışanlarının yılbaşında 
belirlenmiş olan hedeflere göre; 
yetkinlik, bölüm hedefi, bireysel 
hedef gerçekleşmesi ve şirket 
hedef gerçekleşmesinin pozisyo-

na göre farklı ağırlık oranları ile 
hesaplanması sonucu, performans 
puanı elde edilmektedir. Perfor-
mans primi hesaplamasında; şirket 
kârından belirlenen oranda ayrılan 
pay, performans sonuçlarına 
göre çalışanlara dağıtılmaktadır. 
Çalışanlarının motivasyon ve per-
formanslarını artırmayı hedefleyen 
DRD, 2018 yılında her seviye yöneti-
cisi ile geri bildirim antrenmanları 
yapmıştır.
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31 ARALIK 2018 İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENE TÇİ RAPORU 
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Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Kurulu’na
İstanbul

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2018 tarihli finansal durum tablosu ile 
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tab-
losu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotla-
rından 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 2018 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 2018 tarihi itibarıyla bu varlıklara ilişkin herhangi bir değerleme yapılmamıştır. 31 Ara-
lık 2018 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 2017 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin, binaların ve yapılmakta olan yatırımların gerçeğe 
uygun değerleri sırasıyla 108.070.000 TL, 73.849.638 TL ve 80.381.168 TL’dir. 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Şirket’in ticari alacaklar hesabı içerisinde bir inşaat firmasından toplam 
66.940.213 TL tutarında (9.750.914 ABD Doları tutarında çek ve 2.973.185 ABD Doları tutarında senet olmak 
üzere toplam 12.724.099 ABD Doları) alacağı bulunmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla, 63.607.238 TL tutarındaki 
vadesi gelen alacağın tahsilatı gerçekleşmemiştir. Ayrıca Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilişkili tarafların-
dan 213.100.328 TL tutarında alacağı bulunmaktadır. Yıl içerisinde ve rapor tarihi itibarıyla bu alacaklara ilişkin 
önemli 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 
280.040.541 TL daha yüksek, özkaynaklar toplamı ise aynı tutarda daha düşük olacaktı.
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2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı (Devamı)

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. Ba-
ğımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli 
ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik

Şirket 31 Ağustos 2018 ve sonrasında vadesi gelen tahvil borçlarının ve kredi taahhütlerinin ödemelerini zama-
nında gerçekleştiremiştir.  Dipnot 16’da detaylı olarak açıklandığı üzere zamanında ödeyemediği özel sektör tah-
vil borçlarını yatırımcılar ile görüşerek yeniden yapılandırmıştır. Kredi taahhütlerinin ödemelerine ilişkin olarak 
ise tüm kredi alacaklıları ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve bir yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde 
uzlaşma talep etmiştir.  Dipnot 31’de detaylı olarak açıklandığı üzere kredi verenlerin önemli bir kısmı ile 17 Mayıs 
2019 tarihinde yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket yönetimi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kredi taahhütlerinin ödemelerini zamanında gerçekleştirememe-
sinden dolayı TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” 65 numaralı paragraf uyarınca 1.453.022.393 TL tutarındaki 
uzun vadeli krediyi kısa vadeye sınıflamıştır. Bu sınıflamanın sonucunda 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in 
kısa vadeli yükümlülükler toplamı, dönen varlıklar toplamını 3.342.308.151 TL tutarında aşmıştır. Şirket’in cari 
dönemdeki zararı 410.735.725 TL tutarında gerçekleşmiş, özkaynakları ise 338.509.030 TL’den 155.727.369 TL’ye 
gerilemiştir. Bu durum, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir 
belirsizliğin varlığını göstermektedir. 

Şirket yönetimi, Dipnot 31’de detaylı olarak açıklandığı üzere imzalanan yeniden yapılandırma sözleşmesi 
çerçevesinde gerçekleştirilecek iyileştirmeler ve kredilerin yeniden vadelendirilmesi sonucunda bu belirsizliğin 
ortadan kalkacağına inanmaktadır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) 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. Tarafımızca Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklanan konulara ilave 
olarak aşağıda açıklanan konular kilit denetim konuları olarak belirlenmiş ve raporumuzda bildirilmiştir.
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5) Diğer Bilgiler

Diğer bilgilere ilişkin sorumluluk Şirket yönetimine aittir. Diğer bilgiler Dipnot 32’de sunulan bilgilerden oluş-
makta 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 ince-
lemektir. 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. 

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, 

Kilit Denetim Konusu

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı 
değerleri

Operasyonel kiralamaya konu varlıklar 31 Aralık 
2018 tarihi itibarıyla Şirket’in toplam varlıklarının 
%74’ünü oluşturmaktadır.
Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı 
değeri Şirket’in operasyonel kiralamaya konu araç-
larının 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 yöneti-
min 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 operasyo-
nel kiralamada kullanılan varlıkların kalıntı değer-
leri için kullanmış olduğu tahmin ve varsayımların 
tutarlılığı ve uygunluğu test edilmiştir.

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların kira-
lama süresi sonunda hesaplanan kalıntı değerleri, 
kiralama süresi sonundaki fiili satış sonuçlarıyla 
karşılaştırılarak test edilmiştir. Buna ek olarak, Dip-
not 11 Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar 
notunda yer alan açıklamaların yeterliliği TFRS’ler 
kapsamında tarafımızca değerlendirilmiştir
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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 mesle-
ki 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 çek-
memiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmek-
tedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmakta-
dır. 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 değerlendirilmek-
tedir. 

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.



49 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulun-
maktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- il-
gili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

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 2018 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, 30 Mayıs 2019
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR
“  Dipnot  

Referansları “
“31 Aralık  

 2018”
“31 Aralık 2017”

Nakit ve nakit benzerleri 4 18.124.773 185.106.359

Finansal yatırımlar 4 2.774.901 20.170.321

Ticari alacaklar 103.136.324 62.097.760

   İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,6 - 872

   İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 103.136.324 62.096.888

Diğer alacaklar 12.264.705 9.308.052

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 12.264.705 9.308.052

Stoklar 8 1.174.317 25.299.450

Peşin ödenmiş giderler 53.233.703 50.871.229

İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 9 53.233.703 50.871.229

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 87.810 285.298

Türev araçlar 212.809.923 115.402.511

Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 212.809.923 115.402.511

Diğer dönen varlıklar 19 3.414.411 93.602.167

Dönen varlıklar 407.020.867 562.143.147

Türev araçlar 98.995.659 57.243.504

   Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 76.955.670 57.243.504

   Türev araçlar 29 22.039.989 -

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12 108.084.995 108.070.000

Maddi duran varlıklar 3.112.869.412 3.047.324.289

   Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar 11 2.922.711.904 2.872.543.586

   Diğer maddi duran varlıklar 13 190.157.508 174.780.703

Maddi olmayan duran varlıklar 14 6.743.135 3.909.994

Peşin ödenmiş giderler 9 2.188.550 -

Diğer alacaklar 213.195.747 70.083.430

 -      İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 212.947.951 69.921.502

 -      İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 247.796 161.928

Duran varlıklar 3.542.077.498 3.286.631.217

TOPLAM VARLIKLAR  3.949.098.365   3.848.774.364   
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YÜKÜMLÜLÜKLER " Dipnot  
Referansları "  “31 Aralık 2018” “31 Aralık 2017”

Kısa vadeli borçlanmalar 16 1.440.083.768 1.024.659.946

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 16 2.047.860.218 575.284.805

Ticari borçlar 112.714.611 151.737.761

  İlişkili taraflara ticari borçlar 5,6 1.131.222 3.973.021

  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 111.583.389 147.764.740

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 19 4.393.261 1.405.498

Diğer borçlar 110.937.127 14.918.623

  İlişkili taraflara diğer borçlar 5 25.686 24.909

  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 7 110.911.441 14.893.714

Ertelenmiş gelirler 9 18.738.952 50.189.531

Kısa vadeli karşılıklar 13.182.517 10.580.033

   “ Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” 18 11.413.404 10.528.763

   Diğer kısa vadeli karşılıklar 19 1.769.113 51.270

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 19 1.418.564 171.618

Kısa vadeli yükümlülükler 3.749.329.018 1.828.947.815

Uzun vadeli borçlanmalar 16 - 1.567.731.004

Uzun vadeli karşılıklar 2.369.905 2.674.681

   “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
     uzun vadeli karşılıklar”

18 2.369.905 2.674.681

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 27 41.337.611 70.539.864

Ertelenmiş gelirler 9 334.462 2.551.003

Türev araçlar 29 - 37.820.967

Uzun vadeli yükümlülükler 44.041.978 1.681.317.519

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER " Dipnot  
Referansları "  “31 Aralık 2018” “31 Aralık 2017”

Ödenmiş sermaye 20 59.400.000 59.400.000

Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi fonu 20 3.317.311 3.317.311

Sermaye düzeltmesi farkları 20 1.693.875 1.693.875

“Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler”

- 514.496.485 330.940.011

   Tanımlanmış fayda planları

   yeniden ölçüm kazançları - 427.191 108.780

  Yeniden değerleme kazançları 20 514.069.294 330.831.231

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 20 2.705.354 2.705.354

Geçmiş yıllar karları / (zararları) (15.149.931) 57.016.603

Net dönem zararı (410.735.725) (116.564.124)

Toplam Özkaynaklar 155.727.369 338.509.030

TOPLAM KAYNAKLAR 3.949.098.365 3.848.774.364
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" Dipnot 
Referansları "

 “31 Aralık 2018”  “31 Aralık 2017”

Hasılat  21   1.330.525.812 1.248.465.582

Satışların maliyeti (-)  21   (879.474.176) (880.101.377)

Brüt kar 451.051.636 368.364.205

Pazarlama giderleri (-)  22    (33.488.506) ( 33.951.601)

Genel yönetim giderleri (-)  22    (56.058.284) (45.524.483)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler  23    35.120.752 7.917.459

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  23    (44.597.725) (21.609.127)

Esas faaliyet karı 352.027.873 275.196.453

Yatırım faaliyetlerinden gelirler  24    - 5.240.522

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)  24    - (3.338.182)

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 352.027.873 277.098.793

Finansman gelirleri  26    462.907.709 423.773.552

Finansman giderleri (-)  26    (1.309.032.427) (857.807.680)

Vergi öncesi zarar (494.096.845) (156.935.335)

Vergi geliri 83.361.120 40.371.211

Dönem vergi gideri/geliri  27    - -

Ertelenmiş vergi geliri  27    83.361.120 40.371.211

Dönem zararı (410.735.725) (116.564.124)

Hisse başına kayıp (6,91) (2,61)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar   227.954.064   169.639.857 

Aktüeryal kazanç/ (kayıp)   398.014 ( 13.853)

Yeniden değerleme artışları   281.714.917   217.766.642 

"Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
     diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler"

( 54.158.867) ( 48.112.932)

Ertelenmiş vergi gideri ( 54.158.867) ( 48.112.932)

Toplam kapsamlı (gider)/gelir (182.781.661) 53.075.733

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE 
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

 Ödenmiş 
  Sermaye 

  Sermaye 
 düzeltme  
 farkları 

Ortak
kontrole tabi
teşebbüs veya
işletmeleri
 içeren 
 birleşmelerin 
 etkisi 

 Geçmiş 
 yıllar  
 karları 
 /(zararları) 

 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 gelir - - - -

31 Aralık 2017  59.400.000  1.693.875  3.317.311  57.016.603 

 1 Ocak 2018 59.400.000 1.693.875 3.317.311 57.016.603

Transferler - - - (72.166.534)

Toplam kapsamlı gider - - - -

31 Aralık 2018 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (15.149.931)
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Kar veya zararda 
yeniden sınıflandırılmayacaklar

Kardan
 ayrılan 
 kısıtlanmış 
 yedekler 

 Net 
 dönem zararı 

 Tanımlanmış 
 fayda planları 
 yeniden ölçüm 
 kazançları 
 /(kayıpları) 

 Yeniden 
 değerleme  
 kazançları 

Toplam
 özkaynaklar 

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 

2.705.354 (116.564.124) 108.780 330.831.231  338.509.030 

- 116.564.124 - (44.397.590) -

- (410.735.725) 318.411 227.635.653 (182.781.661)

2.705.354 (410.735.725) 427.191 514.069.294 155.727.369
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"   Dipnot 
Referansı "

"1 Ocak -31 
Aralık 2018"

"1 Ocak - 31 
Aralık 2017"

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Zararı (410.735.725) (116.564.124)

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 933.062.442 561.858.999

  Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11,13,14 38.801.632 75.329.744

  Değer düşüklüğü/ iptali ile ilgili düzeltmeler - -

  Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 23.299.222 12.766.835

  Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 23,26 264.799.073 138.672.362

  Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 771.397.254 366.931.432

  Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 27 (83.361.120) (40.371.211)

"  Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan  
     kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler"

- -

  Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler (81.873.619) 8.529.837

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (58.695.969) (61.809.462)

   Stoklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 24.125.133 (8.041.493)

   Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler (49.951.807) (6.374.281)

   Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler (60.432.238) (38.896.726)

   Ticari borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler (39.023.150) (47.465.374)

   Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 66.586.093 38.968.412

463.630.748 383.485.413

Faaliyetlerden elde edilen nakit

   Vergi ödemeleri/ iadeleri 197.488 (205.045)

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları (12.361.942) (5.472.781)

451.466.294 377.807.587

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

"   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
      kaynaklanan nakit çıkışları"

(213.904.531) (1.214.194.333)

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

638.189.027 664.226.586

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları 17.395.420 (16.237.831)

441.679.916 (566.205.578)

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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"   Dipnot 
Referansı "

"1 Ocak -31 
Aralık 2018"

"1 Ocak - 31 
Aralık 2017"

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

   Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 1.413.413.443 1.999.062.163

   Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (2.221.870.061) (1.592.793.375)

   Ödenen faiz (244.038.336) (153.354.812)

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları - 18.970.929

(1.052.494.954) 271.884.905

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

(159.348.744) 83.486.914

  D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
  BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(7.632.842) (224.939)

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

(166.981.586) 83.261.975

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 185.106.359 101.844.384

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 18.124.773 185.106.359
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