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Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

"Sahip olduğumuz uzman kadromuz, müşterimizin değişen 
taleplerine hızlı çözüm bulma kabiliyetimiz, şeffaf ve güven 
odaklı çalışma ilkelerimiz sayesinde, 2020’ye hazırız."

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

► Değerli iş ortaklarımız
 
22 yıldır beraber yol aldığımız 
tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, 
müşterilerimizle kurumsal etiğe 
dayalı, şeffaf bir yönetim ve güven 
merkezli işbirliğini ilkesel olarak 
benimsiyoruz.  Yürümekte olduğu-
muz bu uzun yolda prensiplerimiz 
doğrultusunda faaliyetlerimiz ile 
ilgili bilgileri, finansal performansı-
mızı tüm paydaşlarımız ve kamuo-
yu ile düzenli olarak paylaşıyoruz.  

Uzun yıllar ödün vermeden bağlı 
kaldığımız ilke ve etik değerleri-
mizin faydasını her zamankinden 
daha fazla gördüğümüz bir 2019 
yılı yaşadık. Geleceğe birlikte 
yürüdüğümüz alanında deneyimli 
ekibimizle, Türkiye’nin dört bir 
yanında başarılı bir performans 
sergiledik. DRD markasını geleceğe 
taşımaya devam ettik. Ülke eko-
nomisinin 2018’in Ağustos ayında 
patlak veren krizle birlikte içinden 
geçtiği zorlu süreçten filo kirala-
ma sektörü ve DRD Filo Kiralama 
olarak biz de etkiledik. Yaşanan 
süreçte, müşterilerimizin ihtiyaç 
ve beklentileri doğrultusunda 
yeni ürün ve hizmetler geliştirdik. 
Bunların başında da ikinci el araç 
kiralama ürünümüz “EKOPaket” 
büyük ilgi gördü. 2019 aşının tuttu-
ğu bir yıl oldu. DRD markasına olan 
güvenin yanında yeni iş modelle-
rinin de başarısının etkisiyle 2018 
Ağustos ayında finans kuruluşları 
ile başlattığımız görüşmelerimizi 
17 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 

sonuçlandırdık ve finansal 
yapılandırmamızı tamamladık. Bu 
yapılandırmanın olumlu etkilerinin, 
sadece sektörümüze değil, tüm 
piyasaya moral verecek nitelikte 
olduğu kanaatindeyiz. Bu süreçte, 
başta lider bankalar olmak üzere 
tüm finans kuruluşlarına, ilgili 
kamu kurumlarına, tedarikçileri-
mize ve diğer tüm paydaşlarımıza, 
DRD ismine gösterdikleri hassa-
siyet, anlayış ve güven temelli 
yaklaşımları için teşekkür ederiz.

► Yeni hizmetler, yeni 
çözümler

Yaşanan süreçte döviz kurlarındaki 
yükseliş, artan otomobil fiyatları, 
finansal kaynaklara ulaşım zorluğu 
nedeni ile sektörümüzde çok hızlı 
bir daralma yaşandı. 

Sözleşmelerin TL’ye dönme 
zorunluluğu nedeniyle artan kira 
fiyatları, müşterileri kiralamadan 
uzaklaştırırken, açıklanan ÖTV 
desteği ile sistem içinde bulunan 
müşterilerin bir kısmı, satın alma-
ya dönme eğilimi gösterdiler. 
Bizim için 2019 tüketici davra-
nışlarını ve ihtiyaçlarını iyi analiz 
ettiğimiz, bu analizler sonrasında 
da yeni ürünler tasarladığımız bir 
yıl oldu. DRD Filo Kiralama olarak, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
doğru okuyarak, yeni çözümler 
üretmeye başladık.  Araç sahibi 
olan kurumların ve bireylerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 

ürünler dizayn ettik.

2020 yılı yeni ürünlerimizi hayata 
geçirerek farklılık yaratacağımız 
bir yıl olarak dizayn ederken, 10 
Mart itibari ile ülkemizi etkisi 
altına alan COVID-19 pandemi-
si ile mevcut şartlarımız çok 
hızlı değişim gösterdi. Pandeminin 
başlaması ile çalışanlarımızın ve 
müşterilerimizin sağlığı ve hijyeni 
için gerekli önlemleri aldık. Tüm 
çalışanlarımızla, tedarikçilerimiz-
le müşterilerimize aynı şekilde 
hizmet vermeye devam ettik. Hem 
evinden, hem yaptığımız için doğası 
gereği sahada, özveri ile çalışan 
tüm DRD Ailesine buradan da 
teşekkür ederim. 

2020 yılını iş modelimizi gelişti-
recek ürünleri hayata geçirerek 
farklılık yaratacağımız bir yıl olarak 
planladık. İçinde olduğumuz süreç 
boyunca ülke ekonomisini ve sektö-
rümüzü değerlendirerek, yatırımla-
rımızı yapmaya devam edeceğiz. 

DRD isminin gücüyle 2020 yılında 
da sektörde öncü olarak, farklılık-
lar yaratacağız.

Saygılarımızla,
Özkan Derindere



6 DRD 2019 FAALİYET RAPORU 

7 İCRA KURULU

İcra Kurulu

Aytekinhan YILDIRICI 
İcra Kurulu Başkanı

Fatih KAZDAL
Finansal Operasyonlar Direktörü

Özgür KARA
Ticari Operasyonlar Direktörü

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.

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

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

Mehmet SODAY
Denetim ve İç Kontrol Müdürü -CAE

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

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

Can KARAŞIKLI
Yönetim Kurulu Danışmanı 

1994 yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda görev alan Karaşıklı, 1994-1999 yılları arasında 
Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. Toprak 
Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de icra 
eden Karaşıklı, 1999-2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan ve son olarak 
ismi Bank Pozitif’e dönüştürülen bankanın Genel Müdürlüğü ve daha sonra İç Kontrol ve Risk 
Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Can Karaşıklı, 2007 
yılından bu yana DRD bünyesinde Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
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araç parkımızın 11.250 adedini EKO-
Paket modelinde kiralayarak, yeni 
iş modelimiz ile sektörün öncüsü 
olmaya devam ettik. Yeni iş mode-
limizi kurarken, ekosistemimiz de 
büyük bir sınav verdi. 22 yıldır özen 
gösterdiğimiz şeffaflık, güven, etik 
ilkelerinin önemini ve gücünü bir 
kere daha anladık. Tedarikçilerimiz 
ve çalışanlarımız büyük bir özveri 
ile üstün performans gösterdiler. 

Tüm bu süreçlere hızlı reaksiyon 
vermemizi sağlayan süreç odaklı 
yönetim anlayışını benimsedik ve 
faaliyetlerimizi iki ana direktörlük 
altında topladık:  “Ticari Operas-
yonlar Direkörlüğü” “Finansal 
Operasyonlar Direktörlüğü” İki 
direktörlük altında yeni iş mo-
delimize, finansal yapımıza göre 
ilgili süreçlerimizi, yalın yönetim 
anlayışı ile analiz ettik, değiştirdik, 
düzenledik. Tüm bu değişimler, 
hedef odaklı olmamızı, daha hızlı 
karar almamızı ve verimliliğimizin 
artmasını sağladı. 

Bu değişim ve dönüşümlerle 
yüzde 13,4 daralarak 278.735 araç 
parkına gerileyen sektörümüzde, 
2019’da DRD olarak pazar payımızı 
yüzde 9,5’ten yüzde 10,3’e yükselt-
tik. Böylece yılı sektör lideri olarak 
kapattık.

3.825.192.717 aktif büyüklüğümüz, 
28.850 adet aracımız; 4912 
kurumsal, 1141 bireysel, olmak 
üzere toplam 6053 müşterimiz, 
750 tedarikçimiz, 190 çalışanımız 
ile yılı tamamladık. 

Ekonomik gelişmelere paralel 
olarak ölçekli  ikinci el kiralamayı iş 
modeli haline getirip, aynı zaman 
da sıfır km araç da kiralayarak iki 
farklı kiralama seçeneği sunan tek 
firma olarak hayatımıza devam 
edeceğiz. 

Bugün değişen tüketici davra-
nışlarını, ekonomik koşulları ve 
teknolojiyi göz önüne aldığımızda; 
değişimin ve dönüşümün kaçınıl-
maz olduğunu görüyoruz. DRD 
olarak, araç kiralama sektöründe 
başladığımız hayatımıza, araç ile 
ilgili tüm çözümleri sahiplenecek 
şekilde devam edeceğiz.

DRD olarak, şeffaflık, güven 
ve etik değerleri altında 
buluştuğumuz, sektörde iş 
yapış modellerini birlikte 
dizayn ettiğimiz, tüm 
paydaşlarımıza en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla
İcra Kurulu 

Türkiye ekonomisinin içinden 
geçtiği zor süreçte DRD Filo Ki-
ralama olarak, değişen ekonomik 
koşullara ve müşteri taleplerine 
çok hızlı yanıt verdik. Sektörde 
bir ilk olarak geliştirdiğimiz EKO-
Paket ürünümüzle, 28.500 adet 
araç olan parkımızın 11.250’sini 
ikinci el kiralamaya çevirdik. 
Finansal ve operasyonel faali-
yetlerimizi iyileştirirken, yeni iş 
modelimizden aldığımız güçle, 
bankalarla yeniden finansal 
yapılandırma süreçlerimizi de 
tamamladık. 2020 yılına çok daha 
güçlü bir şekilde giriyoruz.

Türkiye ekonomisi için 2018 yılı 
“gündüz ile gece gibiydi” 2019 
yılı ise “gece ile gündüz gibiydi” 
tariflerini kullanabileceğimiz iki yılı 
geride bıraktık. 2017 yılını yüzde 7,5 
gibi çarpıcı bir büyüme performan-
sıyla geçiren Türkiye ekonomisinde 
2018’in Ağustos ayında patlak 
veren kriz filo kiralama sektörünü 
olduğu kadar, DRD Filo Kiralama’yı 
da derinden etkiledi. Hem otomotiv 
hem de filo kiralama sektöründe 
küçülme yaşandı.

2018’in son çeyreği ve 2019’un ilk 
iki çeyreğiyle birlikte üst üste üç 
çeyrek küçülen Türkiye ekonomisi, 
2019’un ikinci yarısında artıya 
geçmeye başladı. Piyasalarda, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası’nın (TCMB) temmuz ayından 
itibaren yüzde 24 olan politika 
faizini Şubat 2020’de yüzde 10,75 
seviyesine kadar çekmesinin ve 
piyasa faizlerinin de düşmesinin 
pozitif etkileri gözlendi. 2018’de 
yüzde 2,8 büyüme gerçekleştiren 
ekonomi, 2019’u yüzde 0,9 büyüme 
ile tamamlayabildi. 

Bu çok özel dönemin dinamikleri ve 
sonuçları, tüm Türkiye ekonomisini 
olduğu gibi bizi de derinden etkiledi.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ile 
otomotiv sektörü daralma yaşadı. 
Kur etkisi ile yükselen sıfır araç 
fiyatları ve ekonomik gelişmeler 
nedeni ile pazara yeni araç girişi 
olmadı. Dolayısı ile ekonomik araca 
olan talep karşılanamadı. 

2019 başında göreceli olarak düşük 
seyreden ikinci el fiyatları, yükse-
len sıfır km araç fiyatları ve ekono-
mik arayışlar nedeni ile yükselme 
trendine girdi ve fiyatlar arttı.

DRD olarak ikinci el araç fiyatla-
rının yükseleceğini ve tüketicinin 
ekonomik araca olan ihtiyacını 
öngörerek, stratejik olarak araç 
parkımızı koruma kararı aldık. 

Bu gelişmelere paralel olarak 2018 
Ağustos ayında finans kuruluşları 

ile başlattığımız, 9 ay süren gö-
rüşmelerimizi 17 Mayıs 2019 tarihi 
itibari ile sonlandırdık ve finansal 
yapılandırmamızı tamamladık. Çok 
taraflı olması bakımından örnek 
gösterilebilecek, önemli bir yapı-
landırma süreci yaşadık. Toplam 
41 finans kurumu ile başlattığımız 
görüşmelerimizi Garanti Bankası, 
İş Bankası ve Akbank liderliğinde 
başarılı şekilde tamamladık. Bu 
yapılandırma, tüm piyasaya moral 
verecek nitelikte oldu.

Ülke ekonomisinin içinde bu-
lunduğu durumun filo kiralama 
sektörüne ve DRD’ye etkileri so-
nucunda, 2019 bizim için değişim, 
dönüşüm yılı oldu. 

Bu değişimin en büyüğünü yeni 
bir iş modeli yaratarak yaşadık. 
Ekonominin daralması ve finansal 
kaynaklara ulaşım zorluğu, yeni 
sözleşmelerin TL’ye dönmesi ile 
araç kira bedellerinin yükselmesi, 
tüketicilerin ekonomik araç ihtiya-
cını daha ön plana çıkardı. 
Biz bu süreçte tüketicinin ihtiyacı-
na cevap veren ikinci el kiralama 
iş modelimiz “EKOPaket”i hayata 
geçirdik. Yeni iş modelimiz ile 
sadece sektörün değil, pek çok 
iş ortağımızın da araç ihtiyacına 
cevap verdik. Bu kapsamda 2019 
yılı içerisinde: 28.850 adet olan 

İcra Kurulu Mesajı
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Temmuz’da 425 baz puan (bp), 12 
Eylül’de 325 bp, 24 Ekim’de 250 bp 
ve 12 Aralık’ta 200 bp olmak üzere 
2019 yılının ikinci yarısında top-
lamda 12 puanlık indirim yapıldı ve 
yüzde 12 seviyesine çekildi. TCMB, 
2020 Ocak ve Şubat aylarında 
politika faizini yüzde 12’den önce 
11,25’e ardından da 10,75’e çekti. 
Covid-19 krizinin etkilerini azaltma 
adına mart ve nisan aylarında da 
faiz indirimleri sürdü ve önce yüzde 
9,75’e sonra yüzde 8,75’e indi.

2019 yılsonunda yüzde 11,8 olan 
enflasyonun 2020 yılının ilk yarısı 
boyunca ağırlıklı olarak yüzde 10-12 
aralığında dengeleneceği yönünde 
beklentiler var. Bu faktörler ışı-
ğında en azından yılın ilk yarısında 
para politikasında aşağı hareket 
alanının sınırlı olduğu görülüyor.

► Kredi faizlerinde düşüş 
eğilimi var

2018’in Ağustos ayında ABD ile 
ilişkilerin bozulması sonucu döviz 
kurunda yaşanan ataklar, kredi 
faizlerinin de çok sert bir şekil-
de yukarı taşınmasına yol açtı. 
TCMB’nin politika faizini 14 Eylül 
2018’de yüzde 24’e çıkarmasının 
yanında enflasyon tarafında yine 
25,52 seviyeleri görüldü. Piyasalar-
da yaşanan kırılganlık, kredi faizle-
rine de yansıdı. Bireysel kredilerde 
yüzde 40’lara, ticari kredilerde 
yüzde 36’lara kadar tırmanan 
faizler, özellikle 2019 yılında 
enflasyon tarafında düşüş eğilimi 
ve TCMB’nin faiz indirimlerinin de 
etkisiyle hızlı bir şekilde geriledi. 
Bireysel kredilerde yüzde 14-15’lere 
ticari kredilerde yüzde 13-14’lere 
kadar gerileme yaşandı. 
Olumlu baz etkilerinin Ekim 2019 
itibariyle sona ermesinin ardından 

2019 yılını yüzde 11,8 ile düşük çift 
hanelerde tamamlayan TÜFE’nin 
2020 yılının ilk 6 ayında ağırlıklı 
olarak yüzde 10-12 bandında denge-
lenmesi bekleniyor.

Covid-19 salgını sonrasında, başta 
kamu bankaları olmak üzere özel 
bankaların da yaptığı kampanya-
larla birlikte ucuz maliyetli kredi 
ortamının devam etmesi bekleni-
yor.

► Büyüme başladı ama 
virüs vurdu

2018 son çeyrek ve 2019’un ilk iki 
çeyreğiyle birlikte toplamda üç 
çeyrek üst üste küçülen Türkiye 
ekonomisi, 2019’un üçüncü çey-
reğinde tekrar büyümeye başladı. 
Türkiye ekonomisi 2019 yılını ise 
yüzde 0,9 büyüme ile tamamladı.
TCMB’nin düşük faiz politikası, 
ticari ve bireysel kredi faizlerini 
de aşağı çekti.  Faizlerdeki hızlı 
düşüş ile kriz döneminde ertelenen 
tüketici talebi konut ve otomobil 
başta olmak üzere tüm alanlarda 
eylül ayından itibaren etkisini gös-
termeye başladı. Faizlerdeki hızlı 
düşüş ile kriz döneminde ertelenen 
tüketici talebi konut ve otomobil 
başta olmak üzere tüm alanlarda 
eylül ayından itibaren etkisini 
göstermeye başladı. 

Bütün bu gelişmelerle Türkiye eko-
nomisinin yüzde 3-3,5 seviyelerin-
de büyüyeceği tahmin ediliyordu.

Ancak Covid-19 salgını sonrasın-
da dünya ekonomisinin yüzde 3, 
Türkiye ekonomisinin ise yüzde 5 
civarında daralacağı beklentileri 
mevcut.

Salgının etkilerinin azalması bek-
lentisiyle, dünyada ve Türkiye’de 
büyümenin 2021 yılında gerçekle-
şeceği öngörülüyor.

► Not artışı beklenmede

Son olarak S&P, Moody’s ve Fitch 
Türkiye’nin yabancı para cinsinden 
uzun vadeli kredi notunu yatırım 
yapılabilir not seviyesinin sırasıyla 
4, 4 ve 3 kademe altında derece-
lendiriyor. Kısa vadede bir not artışı 
gelme olasılığı düşük bir ihtimal 
olarak görülüyor.

Türkiye ekonomisi, 2018 yılında 
Ağustos ayında döviz kurunda 
patlak veren krizle birlikte zorlu bir 
sürece girdi. Özellikle döviz borcu 
yüksek şirketlerin hayli zorlandığı 
görüldü. Bu süreçte faizlerin de 
yukarı yönlü hareketiyle birlikte 
makro göstergelerde önemli bozul-
malar yaşandı. 2019’a girilirken, 
ekonominin nasıl yeniden dengeye 
oturacağı, enflasyonun nasıl 
düşürüleceği ve yeniden hızlı bir 
şekilde büyümeye dönüleceği en 
büyük tartışma konuları oldu. Yine 
reel kesimin finansmana erişimi ol-
dukça kısıtlandı, faizler arttı. Orta 
Doğu’daki karmaşanın yanında 
ABD’nin S-400 füze alımıyla ilgili 
olası yaptırım tehdidi, 2019’un ilk 
çeyreğindeki yerel seçimler de bu 
zincire eklenince, yıla belirsizlikler-
le başlandı. 

Sonuçta ekonomideki dalgalı 
süreç; 31 Mart yerel seçimlerinin 
Haziran ayında İstanbul için tekrar 
edilmesi, Suriye’ye askeri ope-
rasyon ve ABD ile gerilim başta 
olmak üzere olumsuz gelişmeler 
nedeniyle devam etti. 

Yılın ikinci yarısında gece ile 
gündüz gibi farklı bir sürece girildi. 
2018 faaliyet raporumuzda 2019 
yılının ikinci yarısı ile ilgili: “Alınan 
tedbirler, üretim ekonomisinin 

desteklenmesi, kredi maliyetleri-
nin düşme eğiliminin sürmesi ve 
tüm paydaşların birlikte hareket 
etmesi ile birlikte, 2019 yılının 
ikinci yarısından itibaren topar-
lanma beklentisi içerisindeyiz.” 
öngörüsünde bulunduk. Yılın ikinci 
yarısının beklentilerimiz yönünde 
gerçekleştiğini net olarak ifade 
edebiliriz.

► Artılar ve eksiler

Seçim atmosferinden çıkan 
Türkiye’de, ciddi yapısal sorunlar 
olmakla birlikte bir dengelenme 
süreci başladı. Enflasyon, büyüme, 
cari açık gibi önemli göstergelerde-
ki düzelme eğilimi, bu toparlanma-
yı işaret etti. Ancak hala büyüme-
nin yetersizliği, düşen faize rağmen 
enflasyonun tek haneye inmemesi, 
işsizlik oranının çift hanede seyret-
meye devam etmesi, tüketici güven 
endeksinin düşük seyrini koruması 
gibi önemli sorunlar, masada dur-
maya ederken, dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan Covid-19 salgı-
nının ekonomide ciddi olumsuz 
etkileri olacağı bekleniyor.

Yüzde 14 seviyelerinde seyreden 
işsizlik oranının tekrar tek hanelere 
düşme olasılığı düşük. Dış ticaret 
açığı 2017’de 76,8 milyar dolar 

seviyelerine tırmandı. Kur artışla-
rının ithalata dayalı ihracat yapan 
ülkemizi zorlamasıyla açık 2019 
sonunda 31,2 milyar dolara kadar 
geriledi. 
2020 yılında ülke ekonomisinin 
alması gereken hayli çetin ve zor 
bir yol var. Burada da hükümet 
kanadından yapısal reformlara 
yönelik adımların devam etmesi, 
jeopolitik faktörler ve ABD Merkez 
Bankası (FED) başta büyük merkez 
bankalarının genişlemeci para poli-
tikalarının devamı, ticaret savaşları 
ve son olarak Çin’de ortaya çıkan 
Coronaviris’ün dünya ticaretine 
etkileri, önemli belirleyiciler olarak 
gösterilebilir.

► Faiz indirimleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), Temmuz 2019’dan 
itibaren yüzde 24 seviyesinde olan 
politika faizini önden yüklemeli 
olarak hızlı şekilde indirmeye 
başladı. Küresel finansal koşulların 
uygun olması, iç talebin enflasyo-
nist baskıya yol açacak seviyelerde 
olmaması, maliyet yönlü baskıların 
azalması, TL’deki hareketliliğin 
azalması ve enflasyonun beklenen-
den daha olumlu seyretmesi gibi 
unsurlar, TCMB’nin elini kuvvet-
lendirdi. Bu faktörlerle birlikte 25 

BİR BAKIŞTA 2019 YILI
Ekonomik Görünüm

"2018 yılında gündüz ve gece gibi iki farklı 
dönem yaşandı. 2019 ise tam tersine gece ve 
gündüz gibi iki farklı dönem oldu."
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► Geçen yıl öngörmüştük

2019 yılı için 2018 yılı faaliyet 
raporumuzda şu öngörümüze yer 
vermiştik. “Otomotiv sektöründe 
2018 yılındaki sert kırılımın 2019 
yılında devam etmesinin ardından, 
ancak 2020 yılında toparlanmaya 
başlayacağı düşünüyoruz. 2020 
yılında, faizlerdeki düşüş eğilimi ve 
ekonomik faaliyetlerdeki iyileşeme 
beklentileri ile birlikte ancak 2018 
rakamlarının yakalanabileceğini 
tahmin ediyoruz.”

2019 yılı rakamları, bu tahminimi-
zin doğruluğunu gösterdi. 2019’un 
özellikle sekiz ayı ekonomide 
stabilizasyonunun sağlanamaması 
nedeniyle çok durgun geçti. Ancak 
yılın son dört ayı, TCMB’nin politika 

faizlerini indirmesinin etkisi ve 
Ekim ayında kamu bankalarının 
yerli otomobilde yüzde 0,49 faiz 
kampanyası, sektörü moral oldu.

Sonuçta Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) verilerine göre 
2018’de yüzde 35,06 küçülen Tür-
kiye otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı, 2019 yılında yüzde 22,85 
daralarak 479.060 adede düştü. 
2018’de yüzde 32,7 daralan otomo-
bil satışları ise 2019 yılında, yüzde 
20,37 oranında azalarak 387.256 
adet oldu.
Otomotiv sektörü yükselen faizler, 
kurların dalgalanması, yüksek 
enflasyon ve belirsiz bir süreçle 
2019 yılına girdi. Haziran 2019’da, 8 
ay boyunca uygulanan ÖTV ve KDV 
teşviklerinin sona ermesi, sektö-

re ağır bir darbe oldu. Temmuz 
ve Ağustos aylarındaki satışlar, 
dramatik seviyelere indi. ODD 
verilerine göre, 10 yıllık ortalama-
da temmuz ve ağustos aylarında 
46.259 ve 43.921 adet otomobil 
satışı oldu. 2019 yılında ise aynı 
dönemlerde 15.398 ve 21.544 adet 
otomobil satılabildi.

Bu olumsuz trendin devamı bekle-
nirken Temmuz ayında TCMB’nin 
politika faizlerini düşürmeye 
başlaması, Eylül ayında otomobil 
kredi faizlerinde etkisini gösterme-
ye başladı. TCMB verilerine göre 
Haziran ayında ortalamada yüzde 
22’lerde olan otomobil kredileri, 
Eylül ayında yüzde 12’lere geriledi.

BİR BAKIŞTA 2019 YILI OTOMOTİV SEKTÖRÜ 

Otomotiv Sektörü

Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerden biri olan otomotiv, 
temel olarak dört ana faktöre göre 
şekillenir. Bunları; ÖTV oranları, 
Euro/TL kuru, taşıt kredisi faizleri 
ve tüketici güven endeksine bağlı 
olarak harcanabilir gelir düzeyi ola-
rak sıralayabiliriz. Bu değişkenlerin 
pozitif yönlü eğilim gösterdiği yıl-

larda sektör pozitif rakamlar elde 
ederken, negatif yönlü değişimler-
de pazarda sert düşüşler gözlenir. 
2010 ve 2017 yılları arasında 
Türkiye pazarında yıllık ortalama 
850.000 araç satılırken, 2018’in 
Ağustos ayında patlak veren krizle 
birlikte sektörde çok sert düşüşler 
gözlendi. Bu durum 2019 yılında 

artarak devam etti. Krizle birlikte 
sektörün performansında belirleyi-
ci olan faktörlerden Euro/TL kuru 
ve taşıt kredisi faizleri çok sert 
yükseldi, bu da otomobil fiyatlarını 
yukarı taşıdı. Yine tüketici güven 
endeksinin çok düşmesi, taleplerin 
ertelenmesine yol açtı.

387.256
Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı 

Otomobil Satış Adedi - 2019 

%20,37DÜŞÜŞ

Türkiye Otomobil Pazarında Satış Adetleri
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Ağustos 2018’de patlak veren ekonomik kriz sonucu döviz kurunun 
yükselmesiyle, otomobil fiyatları 2019’da da yüksek seyrini korudu. 
Yine kredi faizlerinin yüksek seyri ile birlikte otomobil pazarı son 
16 yılın en kötü yılını geçirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) verilerine göre otomobil satışları, yüzde 20,37 daraldı ve 
387.256 adet satış oldu. Yılın son dört ayında kamu bankalarının 
yerli üretim otomobillerde kredi faizini yüzde 0,49’a çekmesi, 
satışları biraz olsun toparladı.
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► Tüketici talepleri sıfır 
araç ile karşılanamayınca, 
ikinci el araçlara olan ilgiyi 
arttı!

Eylül ayında az da olsa kıpırdayan 
satışlara, ekim ayı sonunda yerli 
üretim araçlara yönelik kamu ban-
kalarının düşük faiz desteği geldi. 
Kamu bankaları aldıkları kararla, 
yerli üretim araçlara yönelik olarak 
yüzde 0,49 faiz oranı uygulamaya 
başladı. Özel bankalar da kamu 
bankalarını takip etti. Böylece 2019 
yılının son dört ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre daha pozitif 
bir hava oluştu. Ancak gerçekleşen 
rakamlar, yüzde 20,37 daralmaya 
engel olamadı. Yılın son 4 ayındaki 
talep tahmin edilemediği için 
otomotiv firmaları, bunu yeterince 
karşılayamadı ve ikinci el araçlara 
olan ilgi arttı.

2020 yılında piyasalarda, Covid-19 
salgını ile birlikte özel araçlara 
olan ilginin artacağı beklentisi ha-
kim. Fakat sıfır araç fiyatlarındaki 
artışlar, bu ilginin 2019 yılına göre 
nispeten daha iyi olacağını ama 
2018 yılını da yakalamasının zor 
olacağını işaret ediyor. Sektörde 
ÖTV ve KDV teşviklerinin uygu-
lanması, hurda teşvikinin tekrar 
gündeme alınması, satış adetlerini 
daha yukarı taşıyabilecek faktörler 
olarak görülüyor.
   

► Dikkat çeken rakamlar

Zor geçen 2019’da otomobilde en 
büyük paya sahip markalar; sıra-
sıyla Renault, Fiat ve Volkswagen 
oldu. Model bazında son 4 yıldır zir-
veyi bırakmayan Fiat Egea, 76.251 
adetle yine ilk sırada yer aldı. 
Fiat Egea’yı marka bazında ilk 

sırada yer alan Renault’un iki 
markası Clio, 28.844 adetle ve 
Megane 23.211 adetle takip etti. Bu 
üç model de Türkiye’de üretiliyor. 

2019 yıl Aralık ayı sonunda oto-
mobil satışları motor tipine göre 
incelendiğinde dizel otomobil 
satışları, 201.487 adet satış ve 
yüzde 52,03 payla ilk sırada yer 
aldı. 2018 yılında bu oranın yüzde 
58,09 olduğu dikkate alındığında 
dizel araç pazar payında gerileme 
yaşandı. Benzinli ve otogaz araçla-
rın payında artış olmakla birlikte 
dikkat çeken artış, hibrit araçlarda 
oldu. Dünya otomobil pazarındaki 
değişim rüzgarından Türkiye pazarı 
da etkilenmeye başladı.  2018’de 
3.899 adet satışla yüzde 0,8 pay 
alan hibrit otomobiller, 2019 yılında 
11.974 adet satışla pazardaki payını 
yüzde 3,09’a çıkarmayı başardı.

► Tüketici ilgisi: Hibrit ve 
Elektrikli araçlara

2019’un son günlerinde TOGG (Tür-
kiye’nin Otomobili Girişim Grubu) 
yerli otomobili İstanbul Gebze’deki 
Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. Yerli 
otomobilin yollara çıkacağı 2022’ye 
kadar daha geniş noktalarda ola-
cak şarj altyapısı sayesinde hibrit 
otomobillerin yanında elektrikli 
otomobillerin de pazarda adından 
daha güçlü şekilde bahsettirmesi 
mümkün görülüyor.

Dikkat çeken bir diğer konu, otoma-
tik şanzımanlı otomobil satışları-
nın payı 2018’de yüzde 65,19’ken 

2019 yılında yüzde 66,48’e ulaştı. 
Yine otomobil pazarı, motor hacmi-
ne göre incelendiğinde, en yüksek 
paya yüzde 94,32 oranıyla 1600 CC 
altındaki otomobiller sahip oldu.

► Eylül ayı itibari ile artan 
otomotiv kredi stokları yılın 
göreceli olarak iyi bitmesini 
sağladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) verilerine göre; 2017 
yılında 52,7 milyar TL olan 2018 
Mayıs ayında 55 milyar TL’ye çıkan 
taşıt kredisi stoku; 2018 yılını 47,5 
milyar TL seviyesinden tamamladı. 

Taşıt kredisi stoku, 2019’da ise 
yüzde 15,2 gerilemeyle 40,3 milyar 
TL’ye düştü. Taşıt kredi stokunun, 
13,6 milyar TL’sini bireyselden, 
26,7 milyar TL’si ticari kredilerden 
oluştu.

Burada bir konuya dikkat çekmek 
gerekiyor. 2019 Eylül ayına kadar 
taşıt kredi stoku yaklaşık 35 milyar 
TL’ye düştü. Bu tarihten itibaren 
rakam, faizlerin düşmeye başlama-
sıyla her ay kademeli olarak arttı 
ve yıl 40,3 milyar TL’den tamam-
landı.

BİR BAKIŞTA 2019 YILI OTOMOTİV SEKTÖRÜ 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2018’de 1 milyon 
588 bin adet olan otomotiv sektörü üretimi, 2019’da 1 milyon 
485 bin adede geriledi. Sektörün kapasite kullanım oranı yüzde 9 
daralma ile yüzde 72,4’e düştü. Yine 2018’de 1 milyon 334 bin adet 
olan ihracat, 2019’da 1 milyon 268 bin adede indi.

2019’da En Çok Satış Yapan 
5 Otomobil Markası Pazar Payları (%)

2019 yılında 1600 CC 
ve altı otomobiller 
vergi nedeniyle 
daha fazla tercih 
edilirken, dizel 
araçların payı azalma 
eğilimi gösterdi. Yine 
hibrit ve elektrikli 
otomobillere ilginin 
artmaya başladığı 
gözlendi.

15,8
14,9

10,0

6,1 6,3



18 DRD 2019 FAALİYET RAPORU 

19 BİR BAKIŞTA 2019 YILI  FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ

Filo Kiralama Sektörü

2018 yılının Ağustos ayında patlak 
veren krizin yansımaları, 2019’un ilk 
yarısında da devam etti. Yılın ikinci 
yarısında ekonomik göstergelerde 
pozitife dönmeye başlama eğilimi 
görülse de çarklar henüz tam anla-
mıyla dönmeye başlamadı. 

Yaşanan bu olumsuz süreçten en 
fazla etkilenen sektörlerden biri de 
filo kiralama oldu. Araç alımlarını 
ağırlıklı olarak Euro olarak yapan 
sektör, 2018’in sonlarında Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı karara ilişkin tebliğine kadar 
kira kontratlarını ağırlıklı olarak 
Euro olarak  gerçekleştiriyordu. 
Yeni düzenleme ile yeni kontrat-
ların Türk Lirası olarak yapılması, 
ticari faaliyetlerde ortaya çıkan kur 
farkları, hem kiralama firmalarını 
hem de müşterileri etkiledi. Tüm 
Oto Kiralama Kuruluşları Derneği 

(TOKKDER) verilerine göre, 2010 
yılında Türkiye operasyonel araç 
kiralama sektörünün filosun-
daki araç sayısı 117.500 iken, bu 
sayı 2017 yılsonunda 365.782’e 
yükselerek rekor kırdı. Son 10 yılda 
ortalama yüzde 15 büyüyen sektör, 
2018’de yüzde 11,5 küçülmesinin 
ardından 2019 yılında da yüzde 13,9 
küçüldü ve araç parkı 278.735’e 
geriledi.

Sektör açısından bir diğer önemli 
gösterge de müşteri adetleri. 
2010-2017 yılları arasında yüzde 
563 oranında büyüyen 64.181 
seviyesine yükselen müşteri sayısı, 
sektörün verimlilik adına sunduğu 
avantajların, piyasa tarafından her 
geçen gün daha fazla anlaşıldığının 
en temel göstergesi olarak kabul 
edildi. Ancak TOKKDER verilerine 
göre 2018’in ardından 2019 yılında 

da müşteri adetlerinde düşüş 
devam etti. 

Bunda döviz kurunda yaşanan 
yükselişle birlikte araç fiyatların-
daki artışın kiralama bedellerine 
yansıması sonucu, şirketlerin kendi 
araç filolarını oluşturma hamleleri 
önemli rol oynadı. Sonuçta 2018’de 
56.048’e inen müşteri adedi, 2019’u 
40.459 müşteride tamamladı.

► Otomotiv piyasasını des-
tekliyor

2019 yılında sektörde, 5,5 milyar 
TL bedelle 44 bin adet araç alımı 
yapıldı. Yine sektör bu dönemde 
89.085 adet araç sattı. Filo kirala-
ma sektörü yıllık ortalamada her 
100 araçtan 20’sini satın alıyordu. 
Ancak yaşanan olumsuzluklarla 

278.735
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ ARAÇ PARKI

Son yıllarda ortalama yüzde 15 büyüyen filo kiralama sektörü, son iki 
yıldır küçülme eğiliminde. 2018’de yüzde 11,5 küçülen sektör, 2019’da 
da yüzde 13,9 küçüldü ve 278 bin 735 adet araç parkına indi. 2017’de 
64 binleri gören müşteri adedi, 40.459’a geriledi.

Filo kiralama sektörünün aktif toplamı 29.6 milyar TL 
olurken, KDV+MTV+ÖTV kalemlerinde sektör toplamda 
2.979 milyon TL vergi ödemesi yaptı.

► Sözleşmeler TL’ye döndü

Türkiye’de filo kiralama sektöründe 
son 10 yıldır kiralama kontratları-
nın ortalama yüzde 80’i Euro bazlı 
yapılmaktaydı. 2018 yılının sonla-
rında yürürlüğe giren TL kontrat 
zorunluluğu ile bu sistem bozuldu. 
2018 yılsonunda Euro bazlı sözleş-
me oranı yüzde 72,1’e gerilerken, 
2019 yılında oran yüzde 50’ye kadar 
düştü. Euro ile alım-satım yapan 
kiralama firmaları, kredi borçlan-
malarını da Euro üzerinden yapmış 
olduklarından dolayı dövizde 
yaşanan dalgalanmalar, sektörün 
sıkıntıya girmesinde önemli rol 
oynadı. Bu süreçte sektörden çekil-
mek zorunda kalan şirketler oldu.

0km araçlarda sabit TL fiyatlar ne-
deniyle vade süreleri 36-48 aylara 
kadar uzamaya başladı ancak belir-
sizlik ortamı nedeniyle müşteriler 
tarafında daha kısa vade (12-24 Ay) 

talepleri ön plana çıktı. Bunu da 
özellikle 2.el kiralamalardaki vade 
yapılarında gözlemliyoruz.

► Pandeminin etkisi

Son iki yılda, maliyetlerimizi daha 
iyi kontrol etmeyi, verimliliği daha 
da artırmayı öğrenen sektörün 
2020 yılını daha güçlü bir yapıda 
geçirmesi bekleniyor. Sektörün 
2020 yılında yaklaşık 8-9 milyar 
TL’lik yatırımla 65-75 bin adet araç 
alımı yapabileceği tahmin ediliyor-
du. Değerlendirmelerde yılın 300 
bin adet araç parkının üzerinde ta-
mamlanabileceği yorumları vardı.

Ekonomide olumlu bir hava yaşa-
nırken tüm dünya Covid-19 salgını 
ile karşı karşıya kalmış durumda. 
Çin’de ortaya çıkan salgın, sosyal 
hayatın yanında tüm dünyada eko-
nomileri durma noktasına getirdi. 

Salgının etki boyutuna bağlı olarak 
uzun dönem kiralamaya olan ta-
lepte bir miktar erteleme yaşana-
bileceği öngörüleri var. Ancak Çin 
örneği söz konusu. Çin’de pandemi-
nin etkisinin azalmasıyla birlikte, 
toplu taşıma kullanmak istemeyen 
ciddi bir kesim oluştu. Bireysel 
araç talebi çok hızlı bir şekilde artış 
eğilimi gösterdi.

2020 yılının ilk yarısında salgının 
etkileri önemli ölçüde azalırsa sek-
törün yılın ikinci yarısında yüksek 
bir talep ile karşılaşarak seneyi 
dengeli bir şekilde kapatabileceği 
öngörülüyor. 

birlikte sektör, 2019 yılında her 100 
araçtan ancak 11,4’ünü satın alabil-
di. Bu veriden hareketle, otomobil 
pazarının daralmasının önemli 
sebeplerinden bir tanesinin de araç 
kiralama sektörünün daralması 
olduğu söylenebilir. 

2019 yılında Renault yüzde 26,7 pay 
ile Türkiye operasyonel araç kira-
lama sektörünün araç parkında en 
çok tercih edilen marka olmayı sür-
dürdü. Renault’u yüzde 13,7 payla 

Fiat, yüzde 11,7 payla  Volkswagen, 
yüzde 10,6 payla Ford ve yüzde 5,3 
payla Skoda markaları takip etti.
Sektörün araç parkının yüzde 
49,8 gibi önemli bir kısmı C sınıf 
araçlardan oluşurken, B sınıfı 
araçlar yüzde 28,2, D sınıfı araçlar 
ise yüzde 13,6 pay aldı. 
Sektörün araç parkının yüzde 
93,2’sini dizel araçların oluşturma-
sı dikkat çekerken, otomatik vitesli 
araçların payı ise yüzde 59,7’ye 
kadar çıktı.
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FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜNDE ARAÇ PARKI

Dönem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Araç Parkı 117500 142000 170000 207000 236900 277200 330600 365782 323827 278735

Büyüme % 11,9 20,9 19,7 21,9 14,3 17 19,3 10,6 -11,5 -13,9

SEKTÖRÜN ARAÇ ALIŞ-SATIŞ ADETLERİ

Dönem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Müşteri Adedi 9675 11990 17285 26189 33116 42634 56701 64181 56048 40459

Alım 53541 59986 67728 89941 103444 123073 147065 147589 89463 43993

Satış 41330 39767 42990 55050 73735 82777 93669 112428 131420 89085

SEKTÖRÜN ÇEYREKSEL BÜYÜME PERFORMANSI

Dönem Sektörün 
araç parkı

Araç alım tutarı 
(Milyon TL)

2018 1. Çeyrek 360769 2957

2018 2. Çeyrek 364653 3450

2018 3. Çeyrek 343287 2608

2018 4. Çeyrek 323827 1485

2019 1. Çeyrek 305000 800

2019 2. Çeyrek 295000 1200

2019 3. Çeyrek 284000 900

2019.4. Çeyrek 279000 2600

SEKTÖRÜN BİNEK OTOMOBİL SATIŞINDAN ALDIĞI PAY (%)

2010 20152011 20162012 20172013 2014 2018 2019

SEKTÖRÜN ARAÇ ALIM TUTARI (Milyon TL)
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Ticari Operasyonlar Direktörlüğü; 
DRD’nin faaliyet konuları ile ilgili 
tüm süreçlerin operasyonel olarak 
yönetilmesinden sorumlu depart-
manlardan oluşuyor: “Ürün Yöneti-
mi ve Pazarlama”, “Satış”, “Müşteri 
Hizmetleri”, “Bilişim Teknolojileri”, 
“Satış Sonrası Hizmetler.”

► Verimlilik Merkezli Bir 
Yıl Geçirdik

2019, DRD açısından tam bir 
değişim, dönüşüm yılı oldu.  İş 
modelimizdeki değişiklik tüm sü-
reçlerin yeniden gözlemlenmesini, 
değişikliklerin daha hızlı yapılması-
nı sağladı. 

Bu değişim sonucunda iş süreçle-
rini uçtan uca değerlendirebildi-
ğimiz, kararları daha hızlı alabil-
diğimiz yalın yönetim anlayışı ile 
verimliliğimizi arttırdık. 

2018 yılında kur dalgalanması ve 
ekonomik gelişmeler sonrasında, 
finansal kaynaklara ulaşımın zor 
olduğu bir dönem yaşandı. Finan-
sal kaynaklara ulaşım zorluğu 
ile birlikte sözleşmelerin zorunlu 
olarak TL ye dönmesi sonucu artan 
kira bedelleri müşterileri kiralama 
konusunda düşündürürken gelen 
ÖTV desteği, bir grup müşteriyi 
satın almaya yöneltti.  

Bu zorluk, sektör oyuncularının 
kiradan dönen araçlarının yenileme 
oranlarını etkilediği gibi, kiradan 
dönen araçların satılması ile sek-
törde bir daralma meydana getirdi.    

DRD olarak, 0km araç fiyatlarının 
yükselmesine paralel olarak ikinci 
el araç değerlerinin yükseleceğini 
öngördük. Müşterinin ekonomik 
araç ihtiyacını da analiz ederek yeni 
bir iş modeli olan ikinci el kiralama 
modeli EKOPaket’i hayata geçirdik. 

2019’da DRD

Ticari Operasyonlar
Ekonomik zorluklar nedeniyle, tü-
keticiler için ekonomik koşullarda 
araç kiralamanın daha önemli hale 
geldiği bir yıl oldu. Özellikle TL 
sözleşmeye dönüş ve artan sıfır km 
araç fiyatları tüketicinin ihtiyacı 
olan araca ulaşmasını zorlaştırdı. 
Bu kapsamda EKOPaket, tüketicile-
rin ekonomik araç ihtiyacına çözüm 
olarak öne çıkan kiralama modeli 
oldu. Bu süreçte kontrat yenile-

meleri bizler için önemli olduğu 
gibi müşterilerimizin pek çoğunun 
da ortak talebi haline geldi. Biz de 
DRD olarak, müşterimize “Aracınla 
Devam Et” önerisi ile ekonomik ko-
şullarda aracını kiralamaya devam 
etmesini sağladık. 

EKOPaket teklifimiz hem kendi 
müşterilerimizin, hem de ekono-
mik araç kiralamak isteyen yeni 

müşterilerin ihtiyacına cevap 
verdiği kadar, kısa dönem, günlük 
kiralama ve servis noktalarının da 
araç ihtiyacına cevap vererek, pay-
daşlarımızın da çözüm arayışların-
da ön plana çıktı. Bugün, 2019 yılı 
içerisinde EKOPaket kapsamında 
kiraladığımız 11.250 adet aracımız, 
ve artan ikinci el araç bedelleri ile 
uyguladığımız stratejinin ne kadar 
doğru olduğunu görüyoruz. 

EKOPaket kiralama modelimiz ile 2019 yılında 11.250 adet araç kiralayarak, hem müşterilerimizin 
hem de sektörün araç ihtiyacına cevap verdik.  Araç parkımızı koruyarak toplam 28.850 adet araç 

parkımız ile pazar payımızı 9,5 seviyelerinden 10,3 seviyelerine yükselttik. 

DRD açısından 2019 değişim dönüşüm yılı oldu. İş 
modelimizdeki değişiklik tüm süreçlerin yeniden 
gözlemlenmesini, değişikliklerin daha hızlı 
yapılmasını sağladı.

Araç parkımızı koruduk, pazar payımızı arttırdık
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► Uzun vadeli stratejik 
kararların etkisini kriz orta-
mında dahi gördük

EKOPaket modeli ile tüm süreçleri 
sıfırdan tasarlayıp yepyeni bir iş 
modeli geliştirdik. Bu modeli kurar-
ken, sektördeki müşteri yapımızı, 
araç parkımızdaki çeşitliliğimizi ve 
tedarikçi yapımızı iyi analiz ettik. 

61 ile yaygın hizmet ağımız, aynı 
zamanda birçok ilde portföy 
yöneticimizin olması, ürünü 
konumlandırmada ve müşteriye 
anlatmada itici faktörler oldu. Araç 
parkımızda her segmentten aracın 
olması, müşterinin istediği araç 
segmentine ekonomik koşullarda 
ulaşmasını sağladı. 
Son olarak kiralama sonrasında 
hizmetin sürekliliğini sağlayacak 
tedarikçi yapımızı ve bunu geliştire-
cek kapasite, deneyim ve bilgiye 
sahip olmamız elimizi daha da 
güçlendirdi. Sonuçta uzun vadeli 
stratejik kararların pozitif etkisini 
kriz ortamında dahi gördük.

► Tüm süreçlerimizi değişti-
rip dönüştürdük

EKOPaket kiralama modelimiz, 
Ürün Yönetimi ve Pazarlama 
bölümü ile Operasyon Merkezi’nin 
ortak aldığı stratejik kararlar ve 
operasyonel planlamalar sayesin-
de hayata geçirilerek sektörün ve 
tüketicinin ihtiyacına cevap verdi.
Sıfır km araçlar için kiralama 
yapan müşterimizin operasyonel 
süreci, kiralama sonrasında ve 
ihtiyacı doğrultusunda başlıyor, 
müşteri hizmetlerinde talep oluş-
turması ile ilerliyordu. 

Bugün, EKOPaket ile kiradan dönen 
araçlarımız, operasyon merkezi-
mizin koordinasyonunda, 7 farklı 
süreçten geçirilerek kiralamaya 
hazırlanıyor. Bu operasyonlar, 4’ü 
İstanbul, 14’ü İstanbul dışı olmak 
üzere 18 farklı otopark noktasında 
yürütülüyor.  Onarım ekspertizi ile 
başlayan süreç, araçların uzman 
ekiplerimizce doğru Servis Nok-
tasına yönlendirilmesi ile devam 
ediyor. Onarım sonrası servislerden 
dönen araçlar otoparklarda ara 
kontrollerden geçirilip, gerekli ise 
lastik değişimi, iç ve dış detaylı 
temizliği, avadanlık ve paspas 
kontrolleri yapılarak kiralamaya 
hazır hale getiriliyor. Yine uzman 
ekiplerimizin kiraya çıkabilir onayı 
ile birlikte araçlar müşterilerimize 
teslim ediliyor. Tüm bu süreçlerin 
sistem üzerinden takip edilmesini 
sağlayan kendi IT ekibimiz tarafın-
dan yazılan altyapımız da mevcut. 
2019 yılı sonunda 11.250 adet 
aracımızı EKOPaket kapsamında 
müşterimize teslim ettik. 

Ülkemizi 2020 Mart ayında etkisi 
altına alan Covid-19 salgını ile hij-
yen faktörü ve şartları gündemimi-
zi ve süreçlerimizi değiştirdi. Virü-
sün etkisinin başlaması ile birlikte 
operasyon merkezlerimizde devam 
eden 7 farklı sürece hijyen sürecini 
ekledik. EKOPaket kapsamında tes-
lim ettiğimiz araçlarımızın tümünü 
hava ve ortam dezanfektasyonu ile 
hijyen koşullarında teslim ettik ve 
etmeye devam ediyoruz.

► Ekosistemimizi multi-ser-
visler ile tanıştırdık

Yeni kiralama modelimiz ile eko-
sistemimizde bulunan servisleri; 
hasar, bakım, oto kuaför gibi çoklu 

hizmet veren yapıya kavuşturduk. 
Bunu sağlayabilmek için 61 ilde 
DRD standartlarında hizmet 
verebilecek servis ağımızı geniş-
lettik. Hem servislerin seçimi, 
hem de hizmetin devamlılığı için 
fiziki denetimlerimizi arttırdık. 
DRD standartlarını sağlayan tüm 
tedarikçilerimize eğitimler verdik, 
vermeye devam ediyoruz.

Servislerin araç kapasitesinin ve 
kaynaklarının doğru kullanılmasını 
sağlayacak analizler yaptık ve 
takip edebileceğimiz sistemler 
kurduk. Bu sistemler ile operasyo-
nel verimliliği ölçebildik ve gerekli 
iyileştirmeleri yaparak, verimliliğin 
artmasını sağladık. Operasyon 
Merkezimiz kapsamındaki hizmet-
lerimizin tamamında yaptığımız 
kaynak analizleri, optimum maliyet 
ve kârlılık analizleri ile yüzde 40 
civarında bir iyileşme sağladık. 

Bugün kurduğumuz model ile 
ekosistem içindeki tüm tedarikçile-
rimizi de bu değişim ve dönüşümün 
parçası haline getirdik. Bu değişim 
ve dönüşüm sırasında ekosiste-
mimiz ile kurduğumuz ve 22 yıldır 
üzerinde hassasiyetle durduğu-
muz, güven ve şeffaflık merkezli 
etik değerlerimizin faydasını her 
zaman gördük. Özetle, ekiplerimiz, 
tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız-
dan oluşan ekosistemimiz başarılı 
ve sektörde örnek bir sınav verdi.
Hizmetlerimizi bizzat deneyimle-
yen araç kullanıcılarımıza Hizmet 
Doğrulama Anketleri göndererek 
Operasyon Merkezimizde attığımız 
adımları, iş ortaklarımızın hizmet-
lerini ve ekosistemin bütününü sü-
rekli geliştirmeye devam ediyoruz 
ve edeceğiz.
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► En önemli karar faktörü: 
Ekonomi

Bugüne kadar müşterilerimiz 
araç kiralarken, karar faktörle-
rinde; ‘güven, konfor ve ekonomi’ 
üç önemli kriterdi. Müşteriler 
kiralamak istediği araçla ilgili karar 
verirken; ekonominin yanında ser-
vis yaygınlığı, hizmet çözüm hızı, 
hizmet sürekliliği gibi konfor içeren 
servisleri de göz önünde tutarak 
karar veriyordu.  2019 krizi ile bir-
likte karar süreçlerinin ‘ekonomi’ 
merkezli olduğunu gözlemledik. 
Bu süreçte ortaya çıkardığımız 
kiralama modeli olan “EKOPaket” 
müşteri tarafında çok hızlı karşılık 
buldu. Mevcut müşterilerimiz için; 
ekstra bir operasyona, iş ve zaman 

kaybına neden olmadan “Aracınla 
Devam Et” çözümünü sunarak her 
iki müşterimizden birinin mevcut 
aracı ile devam etmesini sağladık. 
Mevcut müşterilerimizin yeni 
ekonomik araç ihtiyacına cevap 
vererek, müşterilerimizdeki araç 
sayısını arttırdık. Ekonomik araç 
arayışı olan yeni müşterilerinde ih-
tiyacına cevap vererek EKOPaket’in 
başarısını büyüttük.

► OneCar ile bireysel müş-
teriye değer yaratıyoruz

Sahip olma modellerinin değiştiği 
dünyada, paylaşım ve kiralama 
ekonomisi her geçen gün büyüme-
ye devam ediyor. Bireyler artık sa-
hip olma maliyetine katlanmadan, 

kiralama yöntemi ile ürüne veya 
hizmete sahip olmayı tercih ediyor. 
Biz de uzun dönem araç kiralama 
modelinin, bireysel müşteride 
büyüyeceğini öngörerek Türkiye’nin 
ilk uzun dönem kiralama markası 
olan OneCar’ı 2017 yılında hayata 
geçirdik. OneCar 2017 yılından bu 
yana 10.000’in üzerinde müşteriye, 
2019 yılında ise 1141 müşteriye 
hizmet vermeye devam ettik. 

OneCar’dan araç kiralayan 
müşterilerimizin konforunu da 
düşünmeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda İspark ve Positive Card 
iş birliklerimizi devam ettirdik. 
OneCar müşterileri İspark 
noktalarında araçlarını ücretsiz 
olarak park etmenin ayrıcalığını 

2019 YILI EN ÖNEMLİ KARAR FAKTÖRÜ   2019’DA DRD TİCARİ OPERASYONLAR

yaşadılar. PositiveCard ile aldıkları 
akaryakıtlarda hem yüzde üç 
indirimden faydalandılar hem de 
kredi kartlarıyla eşleştirdikleri 
PositiveCartları ile araçtan 
inmeden ödeme konforunu 
yaşadılar. 2018 ile başlayan 
durgunluk, kurumlar kadar, 
bireysel müşterilerin de alım 
gücünü negatif etkiledi. 

Bireysel müşteride, ekonomik 
güçlüklerin yaşandığı dönemlerde 
otomobil talebi ertelenebilir bir 
lükse dönüşebiliyor. Uzun dönem 
kiralama modeli ile devam etmek 
isteyen bireysel müşterilerin lüks 
veya yüksek segment tercihleri 
yerini ekonomik araçlara bıraktı. 
Bireysel müşterilerin bir kısmı da 
sözleşmelerin TL’ye dönmesi ile 

yükselen kira bedelleri ve sıfır km 
araçlardaki ÖTV desteği nedeniyle 
sistemden çıkarak, sıfır km veya 
ikinci el olarak kendi aracına sahip 
olmayı tercih etti. Kendi aracını 
almayı tercih eden bireysel müş-
terideki eğilimin ikinci ele ve bir alt 
segmente kaydığını gözlemledik.

► Tüm trafik paydaşlarının 
güvenliğini önemsiyoruz

Müşterilerimizin trafik koşulların-
da hem kendilerinin hem de trafik 
paydaşlarının güvenliğini düşüne-
rek önlem almasını önemsiyoruz. 
Demir Bükey Akademi ortaklığı 
ile gerçekleştirdiğimiz ‘defansif 
sürücülük eğitimleri’ne devam 
ediyoruz. Trafikteki her aracın 
yılda bir kere kaza yaptığı Türkiye 

ortalamasında, sürücülerimizin 
ve trafik paydaşlarının güvenliğine 
değer veriyoruz. Bugüne kadar 
4.000 müşterimiz defansif sürücü-
lük eğitimi alarak yollarına devam 
ettiler. Aynı bilinç ile müşterileri-
mize Demir Bükey Akademi ile bu 
hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 

Krizle birlikte 
müşterilerin araç 
kiralama talepleri 
‘ekonomi’ merkezli 
olmaya başladı. Böylece 
EKOPaket ürünümüz, 
müşteri tarafında daha 
hızlı karşılık buldu.
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► Müşteri talep ve ihtiyaçla-
rını dinledik ve iş modelleri-
mizi geliştirdik 

2019 DRD için, kurumsal ve 
bireysel müşterin taleplerini, ihti-
yaçlarını dinlediğimiz ve ihtiyaca 
uygun çözüm ürettiğimiz bir yıl 
oldu. Ekonomideki gelişmelere 
paralel olarak hem kurumsal hem 
de bireysel müşterilerin bir kısmı 
satın almaya yöneldi. Her iki müş-
teri segmentinin de sahip olduğu 
araçlar için, operasyonel olarak 
tanımladığımız; yol yardımı, lastik,   
bakım vb. hizmetlerde ekonomi ve 
zaman konforu aradığını gözlem-
ledik. Kurumsal müşterilerimiz 
için; operasyonel araç yönetimi 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
ürünler geliştirdik.
Aynı şekilde ekonomik ve alt 
segment araç tercih eden bireysel 
müşteriler için; OneCar markasını 

araçla ilgili çözümleri sunan marka 
haline dönüştürüyoruz. Özellikle 
bireysel müşterinin ikinci el ve eko-
nomik araca sahip olmayı tercih 
edenlerin araç ile ilgili çözümlere 
daha fazla ihtiyaç duyacağını ön-
görerek, hizmet kapsamlı ürünler 
tasarladık. Bu ürünlere tüketiciler 
web sitemiz, www.onecar.com.tr, 
ana menüsünden kolaylıkla ulaşa-
rak, tamamen çevrimiçi ortamdan 
sahip olabiliyorlar. 

Bu ürünlerden ilki olan “OneCar 
7/24 Yol Yardım” ürününü tama-
men dijital ortamda dizayn ettik ve 
müşterilerimizin hizmetini sunduk.

► Müşterinin odak noktası: 
Markaya hızlı ve kolay 
ulaşım

Müşterinin tüm bilgiye, ürüne ve 
hizmete çevrimiçi ulaşabildiği 

günümüzde, teknolojik deneyimler 
tüketicinin odak noktası haline 
geldi ve müşteri davranışları da çok 
hızlı değişim gösterdi. Artık müşte-
riler markaya ulaşmak için iletişim 
kanalını değiştirmek istemiyor ve 
bulunduğu ortamda, iletişim kana-
lında markaya ulaşmak istiyor. 

Biz de müşterilerimizin hizmetleri-
mize her platformdan ulaşabilme-
sinin önemli olduğunu bilerek, web 
sitemize ve mobil uygulamamıza 
“Müşteri Servisleri” sayfalarımızı 
ve servis formlarını hazır hale 
getirdik. Müşteri Hizmetleri ile bir-
likte çalıştığımız servislerimiz ile 
ile Müşteri Hizmetleri’nde oluşan 
form, mail ve telefon trafiğini azal-
tarak, verimliliğimizi ve geri dönüş 
hızımızı arttırdık. Sadece müşteri 
servilerimizde değil; müşterinin 
teklif aşamasında da hızlı ve kolay 
ulaşabileceği, akıllı bir platform 
kurduk. 

► “Filomatik Hızlı Teklif” 
ile 1 dakikada filonuzu 
kurabilirsiniz

Müşterilerimizin 1 dakikada kendi 
filolarını kurabilecekleri Filoma-
tik Hızlı Teklif web platformunu 
hayata geçirdik. Platformun bilgi 
mimarisini; marka model tercihi 
olan veya aylık bütçesini ya da 
araç sayısını belirleyen müşteri-
lerin taleplerine göre hazırladık. 
Müşterilerimiz; Kendi Filonu Kur 
tercihinden marka model seçerek 
filolarını kurabiliyorlar.
Biz Sana Önerelim seçeneği ile 
aylık bütçesini veya araç sayısını 
belirleyen müşterilerimiz için en 
uygun filoyu otomatik olarak biz 
önerebiliyoruz. Filomatik Hızlı 
Teklif, akıllı teknolojik alt yapısı 
ile müşterinin ihtiyacına uygun 
seçenekleri, saniyeler içinde su-
nabiliyor ve 1 dakika içinde e-posta 
yolu ile iletebiliyor. Müşterilerin 
karar tercihinin ekonomi merkezli 
olduğunu göz önünde bulundura-

rak, istenilen kriterdeki araçları en 
ekonomik koşullarda sunuyoruz. 
Müşterilerden gelen geri bildirim-
ler doğrultusunda çok beğenildiği-
ni ve kolay kullanımı, hızlı olması 
ile ihtiyaçlarına cevap verdiğini 
deneyimledik. Bu doğrultuda ürünü 
geliştirmeye devam ediyoruz.

► Dijitalleşme ile değişim 
her zaman odağımızda

DRD olarak, 2015 yılında başladı-
ğımız dijitalleşme sürecimizi 2019 
yılında da devam ettirdik. 
Dijitalleşme vizyonumuz çerçe-
vesinde önceliğimiz EKOPaket ile 
gelişen ve değişen süreçleri, uygu-
lamalar ve alt yapımız üzerinden, 
takip edebilmek ve raporlanmasını 
sağlamak oldu. Bugüne kadar 
sadece kendi kiraladığımız araçları 
yönettiğimiz alt yapımızda, bugün 
sahipliği müşterilerimize ait araç-
lara hizmet verebileceğimiz alt 
yapıyı kurduk. Bu değişim ile Filo 
Ürünü ve Bireysel Araç Çözümleri 

uygulamalarını, müşterinin kulla-
nabileceği hale getirdik. 
Dijitalleşme vizyonu ile 2020 yılın-
da merkezimize; ‘güçlü ve güvenli 
bir alt yapı ile verimliliği arttıracak; 
robotik süreç otomasyonlarını, 
veri yönetimi ve entegrasyonlarını’ 
alıyoruz.

Tüm bu değişim dönüşüm sürecin-
de, 22 yıllık tecrübemizle, paydaş-
larımızla geliştirdiğimiz güven ve 
şeffaflık merkezli etik değerleri-
mizden vazgeçmeden, geleceği 
inşa etmeye devam ediyoruz. Gele-
ceğin şirketi olmak üzere adımlar 
atıyoruz. Yarattığımız her değerin 
tedarikçilerimizde, müşterileri-
mizde ve çalışanlarımızda karşılık 
bulacağına inancımız tam. 
Bu inanç ile dokunduğumuz her 
paydaşımızla, ortak hedefler ve 
ortak değerler vizyonunda birle-
şiyoruz. Geleceğin aşısının; ‘değer 
yaratmak’ olduğunun bilincindeyiz. 
Gelecek vizyonumuzda “Değerli 
Ol, Değerli Hissettir!” yaklaşımı ile 
ilerliyor olacağız. 
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31 BİR BAKIŞTA 2019 YILI 2019’DA DRD FİNANSAL OPERASYONLAR

Zorlu bir ikinci yarı ile bitmiş olan 2018 yılından sonra, 2019 yılını 
DRD için değişen ve zorlaşan piyasa şartlarında değişime ayak 
uydurma ve dönüşüm yılı olarak adlandırabiliriz. 

2019’da DRD

Finansal Operasyonlar

Ekonomi, oldukça çalkantılı geçen 
2018 yılının ikinci yarısı ve 2019 
yılının ilk 6 ayında gerek yerel 
seçimler gerekse S-400 süreci gibi 
başlıklar nedeniyle, dalgalı seyir 
devam etti. Bu süreç içerisinde 
değişen ekonomik koşullar ve 
pazar talebi ile finansal modelimiz 
değişti. Finansal tedarikçilerimiz-
le beraber önemli yapılandırma 
sürecini başlattık.  Tüm kreditörler, 
gerek DRD markasına, gerek yöne-
time, gerekse ortaya çıkarılan bu 
yeni modele olan inancını, bu planı 
hayata geçirerek ortaya koydular. 
2018’in Kasım ayında Akbank, 
Garanti ve İş Bankası liderliğinde, 

başladığımız yapılandırma süre-
cimizi Mayıs 2019’da tamamladık. 
Geçirdiğimiz yapılanma süreci, 
yerli ve yabancı kreditörlerin yer 
aldığı, Türkiye tarihinde taraf 
sayısının çokluğu anlamında bir ilk 
oluşturacak niteliktedir. Bu süreçte 
şeffaf ve güvene dayalı yönetim 
anlayışımızın faydasını her zaman-
kinden daha fazla hissettik. 
Bu süreçte kira sözleşmelerinin 
mevzuatsal bir zorunluluk olarak 
Türk Lirası cinsinden yapılması gibi 
ana dinamik değişimlerin yanında, 
mevcut ekonomik konjonktürün 
ortaya çıkardığı ve bugüne kadar 
hiç yapılmamış olan “2.el araç 

kiralama” gibi ana iş modelinin de-
ğiştirilmesi gibi bir süreç tamam-
ladık. Bu yeni duruma uygun olarak 
tüm araç tahsis ve risk izleme 
politikalarımızı gözden geçirdik. 
Tüm süreçlerimizi yeni şartlara 
adapte ettik.  Hızlı değişen yeni 
dünyayı izlememizi kolaylaştırarak, 
bizi daha çevik hale getirecek tüm 
raporlama sistemimizi güncelledik. 
Dijitalleşmenin getirdiği faydalar 
ile rakamları daha kolay ulaşılabi-
len ve okunabilen bir kokpit haline 
getirdik.

2019 ikinci yarısından itibaren 
başlayan ekonomideki dengelenme 

sürecinde, enflasyon, büyüme ve 
cari açık gibi önemli göstergelerde 
iyileşmeler görüldü. 2019 Temmuz 
ayında %24’ler seviyesinde olan 
TCMB politika faizleri, yapılan faiz 
indirimleri ile sene sonunda %12’ler 
seviyesine geriledi.  Düşen faizler 
ile birlikte ikinci el kiralama, müş-
teriler için daha da cazip hale geldi. 
2020 yılı ve sonrası için ortaya ko-
nan Yeni Ekonomi Programı çerçe-
vesinde kiralamanın bu cazibesini 
sürdüreceği aşikardır. Öte yandan 
2018 yılında yaşanan kur artışları 
ile beraber sıfır araç fiyatlarının 
artması ve kısıtlı sıfır araç tedariki 
sonucunda ikinci el araç değerleri 

de belirgin bir şekilde artmıştır.  
Bu da tüm operasyonel filo kira-
lama sektörü adına pozitif bir etki 
yaratmaktadır.

2019 yılında örnek teşkil edecek 
nitelikte olan finansal yapılandır-
ma sürecinde ortaya çıkan finansal 
modelimizi, güncel ekonomik geliş-
meleri de takip ederek geliştirme-
ye devam edeceğiz.  2020 yılında 
da DRD, tüm finansal tedarikçileri 
ile kuruluşundan bu yana sürdür-
düğü, açık, şeffaf iletişimini ve bilgi 
paylaşımını daha da geliştirerek 
devam ettirmeyi hedeflemektedir. 
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Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na

A)  Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2019 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 2019 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 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla bu varlıklara ilişkin herhangi bir değerleme 
yapılmamıştır. 31 Aralık 2019 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 2019 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin, binaların ve yapılmakta olan 
yatırımların gerçeğe uygun değerleri sırasıyla 86.858.995 TL, 70.840.191 TL ve 104.458.124 TL’dir. 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in ticari alacaklar hesabı içerisinde bir inşaat firmasından toplam 72.251.194 
TL tutarında (9.235.199 ABD Doları tutarında çek ve 2.927.892 ABD Doları tutarında senet olmak üzere toplam 
12.163.091 ABD Doları) (31 Aralık 2018: 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, 33.940.358 TL tutarındaki vadesi gelen alacağın tahsilatı gerçekleşmemiştir. Ayrıca Şirket’in 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarından 364.370.640 TL (31 Aralık 2018: 272.283.214 TL) tutarında alacağı bulun-
maktadır. Yıl içerisinde ve rapor tarihi itibarıyla bu alacaklara ilişkin bir tahsilat gözlemlenmemiştir. 

Şirket yönetimi bu alacaklara ilişkin olarak herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır. İlgili alacakların 
tahsil kabiliyeti üzerinde belirsizlik oluşmuş olup TFRS 9’da belirtilen değer düşüklüğü karşılıkları hükümleri 
de göz önünde bulundurulduğunda bu alacakların değerine ilişkin yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir. 
Bu alacakların tamamına karşılık ayrılmış olsaydı Şirket’in net dönem zararı 436.621.834 TL (31 Aralık 2018: 
339.223.427 TL) daha yüksek, özkaynaklar toplamı ise aynı tutarda daha düşük olacaktı.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2019 İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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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. 

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 Stan-
dartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. 

Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağım-
sız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta 
yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında 
elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz.

3) İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik

Şirket 31 Ağustos 2018 ve sonrasında vadesi gelen tahvil borçlarının ve kredi taahhütlerinin ödemelerini zama-
nında gerçekleştirememiştir.  Dipnot 16’da detaylı olarak açıklandığı üzere zamanında ödeyemediği özel sektör 
tahvil borçlarını yatırımcılar ile görüşerek yeniden yapılandırmıştır. Kredi taahhütlerinin ödemelerine ilişkin 
olarak ise tüm kredi alacaklıları ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve bir yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçeve-
sinde uzlaşma talep etmiştir.  Kredi verenlerin önemli bir kısmı ile 17 Mayıs 2019 tarihinde yeniden yapılandırma 
sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kredilerin vadeleri yeniden 
düzenlenmiştir. Şirket 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kredi taahhütlerinin ödemelerini zamanında gerçekleşti-
rememesinden 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 213.725.993 TL tutarında gerçekleşmiş, özkaynakları ise 215.062.632 TL’den 
41.674.838 TL’ye gerilemiştir. Bu durum, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluş-
turabilecek bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Şirket yönetimi, Dipnot 31’de detaylı olarak açıklandığı üzere 
imzalanan yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde operasyonlarında gerçekleştirilecek iyileştirmeler 
ve kredilerin yeniden vadelendirilmesi sonucunda bu belirsizliğin ortadan kalkacağına inanmaktadır. Bu husus, 
tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.
 
4) Kilit Denetim Konuları

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.

Kilit Denetim Konusu

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı 
değerleri

Operasyonel kiralamaya konu varlıklar 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla Şirket’in toplam varlıklarının 
%74’ünü oluşturmaktadır.

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

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların finansal 
tablolar açısından önemi, kalıntı değerin tespiti-
nin 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 ope-
rasyonel kiralamada kullanılan varlıkların kalıntı 
değerleri için kullanmış olduğu tahmin ve varsa-
yımların tutarlılığı ve uygunluğu test edilmiştir.

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

Buna ek olarak, Dipnot 11 Operasyonel kiralamada 
kullanılan varlıklar notunda yer alan açıklama-
ların yeterliliği TFRS’ler kapsamında tarafımızca 
değerlendirilmiştir.
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• 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. 

7) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (Devamı)

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

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 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 2019 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, 2 Mart 2020

6) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
 
Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur. 

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

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

7) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen 
bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve 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. 
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

VARLIKLAR “Dipnot
Referansları” “31 Aralık 2019” “31 Aralık 2018”

Nakit ve nakit benzerleri 4 33.547.998 18.124.773

Finansal yatırımlar 4 20.565.791 2.774.901

Ticari alacaklar 66.235.730 103.136.324

     İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5,6 2.853 -

     İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 66.232.877 103.136.324

Diğer alacaklar 15.794.007 12.264.705

  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 15.794.007 12.264.705

Stoklar 8 4.928.412 1.174.317

Peşin ödenmiş giderler 9 20.251.401 53.233.703

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 137.808 87.810

Türev araçlar 99.317.179 212.809.923

   Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 99.317.179 212.809.923

Diğer dönen varlıklar 19 8.234.926 3.414.411

Dönen varlıklar 269.013.252 407.020.867

Ticari alacaklar 6 38.310.837 -

Türev araçlar 52.895.270 98.995.659

  Riskten korunma amaçlı türev araçlar 10 6.506.790 76.955.670

  Türev araçlar 29 46.388.480 22.039.989

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12 86.858.995 108.084.995

Maddi duran varlıklar 3.005.270.385 3.112.869.412

  Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar 11 2.815.701.257 2.922.711.904

  Diğer maddi duran varlıklar 13 189.569.128 190.157.508

Maddi olmayan duran varlıklar 14 5.286.858 6.743.135

Peşin ödenmiş giderler 9 1.665.077 2.188.550

Diğer alacaklar 364.610.866 272.531.010

  İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 364.370.640 272.283.214

  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 240.226 247.796

Ertelenmiş vergi varlığı 27 1.281.177 -

Duran varlıklar 3.556.179.465 3.601.412.761

TOPLAM VARLIKLAR  3.825.192.717    4.008.433.628   

YÜKÜMLÜLÜKLER “Dipnot
Referansları” “31 Aralık 2019” “31 Aralık 2018”

Kısa vadeli borçlanmalar 16 264.627.541 1.440.083.768

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 16 262.552.729 2.047.860.218

Ticari borçlar 95.941.205 112.714.611

  İlişkili taraflara ticari borçlar 5,6 - 1.131.222

  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 95.941.205 111.583.389

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 19 1.307.502 4.393.261

Diğer borçlar 174.777.716 110.937.127

  İlişkili taraflara diğer borçlar 5 - 25.686

  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 7 174.777.716 110.911.441

Ertelenmiş gelirler 9 26.828.098 18.738.952

Kısa vadeli karşılıklar 8.381.575 13.182.517

  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 18 7.079.199 11.413.404

   Diğer kısa vadeli karşılıklar 19 1.302.376 1.769.113

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 19 5.999.417 1.418.564

Kısa vadeli yükümlülükler 840.415.783 3.749.329.018

Uzun vadeli borçlanmalar 16 2.938.856.938 -

Uzun vadeli karşılıklar 2.288.014 2.369.905

  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
uzun vadeli karşılıklar

18 2.288.014 2.369.905

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 27 - 41.337.611

Ertelenmiş gelirler 9 437.676 334.462

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 1.519.468 -

Uzun vadeli yükümlülükler 2.943.102.096 44.041.978
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE 
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

YÜKÜMLÜLÜKLER “Dipnot
Referansları” “31 Aralık 2019” “31 Aralık 2018”

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

533.121.131 514.496.485

  Tanımlanmış fayda planları

  Yeniden ölçüm kazançları (128.323) 427.191

  Yeniden değerleme kazançları 20 533.249.454 514.069.294

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 20 2.705.354 2.705.354

Geçmiş yıllar karları / (zararları) (344.836.840) (15.149.931)

Net dönem zararı (213.725.993) (351.400.462)

Toplam Özkaynaklar 41.674.838 215.062.632

TOPLAM KAYNAKLAR 3.825.192.717 4.008.433.628

“Dipnot
Referansları” “31 Aralık 2019” “31 Aralık 2018”

Hasılat  21    848.208.354 1.330.525.812

Satışların maliyeti (-)  21    (440.808.563) (879.474.176)

Brüt kar 407.399.791 451.051.636

Pazarlama giderleri (-)  22    (25.208.717) (33.488.506)

Genel yönetim giderleri (-)  22    (51.270.727) (56.058.284)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler  23    14.724.776 35.120.752

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  23    (26.525.428) (44.597.725)

Esas faaliyet karı 319.119.695 352.027.873

Yatırım faaliyetlerinden gelirler  24    86.000 -

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)  24    (1.562.000) -

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 317.643.695 352.027.873

Finansman gelirleri  26    322.326.569 522.242.972

Finansman giderleri (-)  26    (901.585.955) (1.309.032.427)

Vergi öncesi zarar (261.615.691) (434.761.582)

Vergi geliri 47.889.698 83.361.120

Ertelenmiş vergi geliri 27 47.889.698 83.361.120

Dönem zararı (213.725.993) (351.400.462)

Hisse başına kayıp (3,60) (5,92)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar   40.338.199   227.954.064 

Aktüeryal kazanç/ (kayıp) ( 694.393)   398.014 

Yeniden değerleme artışları   46.303.502   281.714.917 

"Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 
     diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler" ( 5.270.910) ( 54.158.867)

Ertelenmiş vergi gideri ( 5.270.910) ( 54.158.867)

Toplam kapsamlı (gider)/gelir (173.387.794) (123.446.398)
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 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 2018 59.400.000 1.693.875 3.317.311 57.016.603

Transferler - - - (72.166.534)

Toplam kapsamlı gider 
(daha önce raporlanan)

- - - -

Düzeltme etkisi (*) - - - -

Toplam kapsamlı gider 
(yeniden düzenlenmiş) (*)

- - - -

31 Aralık 2018 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (15.149.931)

 1 Ocak 2019 
tarihindeki bakiyeler
(daha önce raporlanan)

59.400.000 1.693.875 3.317.311 (15.149.931)

Düzeltme etkisi (*) - - - -

1 Ocak 2019 
tarihindeki bakiyeler
(yeniden düzenlenmiş) (*)

59.400.000 1.693.875 3.317.311 (15.149.931)

Transferler - - - (329.686.909)

Toplam kapsamlı gider - - - -

31 Aralık 2019 59.400.000 1.693.875 3.317.311 (344.836.840)

Kardan ayrılan 
 kısıtlanmış 

 yedekler 

 Net 
 dönem zararı 

 Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 

ölçüm kazançları 
 /(kayıpları) 

 Yeniden değerleme  
 kazançları 

Toplam
 özkaynaklar 

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)

- 59.335.263 - - 59.335.263

- (351.400.462) 318.411 227.635.653 (123.446.398)

2.705.354 (351.400.462) 427.191 514.069.294 215.062.632

2.705.354 (410.735.725) 427.191 514.069.294  155.727.369 

- 59.335.263 - -  59.335.263 

2.705.354 (351.400.462) 427.191 514.069.294 215.062.632

- 351.400.462 - (21.713.553) -

- (213.725.993) (555.514) 40.893.713 (173.387.794)

2.705.354 (213.725.993) (128.323) 533.249.454 41.674.838

Kar veya zararda
yeniden sınıflandırılmayacaklar
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

“Dipnot
Referansları”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2019”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2018”

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Zararı (213.725.993) (351.400.462)

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 695.542.370 933.062.442

  Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11,13,14 38.493.117 38.801.632

  Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 21.494.826 23.299.222

  Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 292.339.875 264.799.073

  Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 418.099.084 771.397.254

  Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 27 (47.889.698) (83.361.120)

  Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler (26.994.834) (81.873.619)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 133.670.097 84.330.480

   Stoklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler (3.754.095) 24.125.133

   Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 53.986.559 (49.951.807)

   Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 25.163.528 82.594.211

   Ticari borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler (16.773.406) (39.023.150)

   Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 75.047.511 66.586.093

615.486.474 665.992.460

Faaliyetlerden elde edilen nakit

   Vergi ödemeleri/ iadeleri (49.998) 197.488

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları (17.038.632) (12.361.942)

598.397.844 653.828.006

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

"   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
      kaynaklanan nakit çıkışları" (66.432.500) (213.904.531)

"   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satımından  
      kaynaklanan nakit girişleri" 207.170.532 638.189.027

   Diğer nakit girişleri/ çıkışları (109.878.316) (184.966.292)

30.859.716 239.318.204

“Dipnot
Referansları”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2019”

“1 OCAK - 
31 Aralık 2018”

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

   Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri - 1.413.413.443

   Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (241.701.418) (2.221.870.061)

   Ödenen faiz (371.780.803) (244.038.336)

(613.482.221) (1.052.494.954)

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT   VE 
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) 15.775.339 (159.348.744)

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT  BENZER-
LERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (352.114) (7.632.842)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C+D) 15.423.225 (166.981.586)

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 18.124.773 185.106.359

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 33.547.998 18.124.773




