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Yeni İş Güvenliği Yasası Yetkili Satıcılara neler getiriyor?

Değerli Meslektaşlarım,

11.’sini Silivri’de gerçekleştirdiğimiz “DİYALOG” toplantımız özellikle Trakya bölgesindeki 
Yetkili Satıcı dostlarımızla bir araya gelme ve görüşlerimizi paylaşma fırsatını bizlere ver-
miştir.

Bu sebeple toplantımıza yoğun ilgi gösteren dostlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. 
OYDER olarak “DİYALOG” toplantılarımızda konularının uzmanları ile dünyadaki gelişmeler-
den başlayarak ülkemize uzanan ekonomik verileri ve şu anda Yetkili Satıcılık müessesesi-
nin önündeki tehditleri – fırsatları, gelecek öngörülerini sizlerle paylaşıyoruz. 

Silivri’de gerçekleştirdiğimiz “DİYALOG” toplantımızda DOD (Doğuş Oto Değerlendirme) Ge-
nel Müdürü İlhami Eksin bizimle kârsızlık sıkıntılarımıza çare olacak 2. el araç satışının şir-
ketlerimizde nasıl modelize edilmesi gerektiği ve 2. el satışlarının geleceği hususunda son 
derece değerli ve samimi bilgilerini paylaştı. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı çok yakından il-
gilendiren “İş güvenliği” konusunda uzman olan Levent Kütük bizlerle çok değerli bilgileri-
ni paylaşmışlardır.

İlhami Eksin konuşmasında bizlere yol gösterecek çok önemli stratejik bir vizyon çizdi. Al-
tını çizerek söylediği en önemli konu “en iyi Yöneticilerinizi ve en iyi Satış Danışmanlarınızı 
2.el operasyonlarına atayın, bu organizasyonel yapı hepimizin şikayet ettiği kârsızlık prob-
lemimize çare olacaktır. 2.el pazarını ve fiyatlamalarını çok iyi takip etmeniz durumunda tü-
keticiye güven veren kurumsal yapılarınız ile bu ticaretten kazanç elde edilebileceğinizi gö-
receksiniz” diyerek bizlere bir yol haritası çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda OYDER Yüksek 
İstişare Kurulumuzda derneğimize ve dolayısıyla sektörümüze çok değerli katkılar yapmak-
tadır, bu vesile ile kendisine tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.

Yetkili Satıcılarımızın önündeki tehditlerden biri de yeni kanunlaşan “İş Güvenliği” yasasıdır. 
Bu yasanın uygulanmasında 10 kişi ve daha fazla çalışanı olan İşyerlerinde tüm tehlike sınıf-
ları için Haziran 2012’den itibaren bir yıl geçiş süreci tanınacak ve sonra denetimler başlaya-
cak. Geçiş süreci için yapılacaklardan birisi de tüm çalışanlarımızın “Mesleki Eğitim” belgesi 
sahibi olmasıdır, bu konuda özellikle ‘Hasar’ bölümünde çalışan personelimize belge aldır-
mak durumundayız. Sadece öncelikle bunlar değil elbette bu konudaki bilgilere dergimizin 
bir önceki sayısında da değinmiştik. Bu yasaya uyum süresi sonrasında yapılacak denetle-
melerde, süreci değerlendirmeyen firmalara büyük cezalar öngörülüyor. Bunlar parasal ce-
zalar olmakla beraber aynı zamanda işyerinde işin tamamı veya bir kısmı durdurulabilecek. 
Bu sebeple en kısa sürede bir İş Güvenliği uzmanı ile çalışmaya başlamanızı tavsiye ediyo-
rum. OYDER bu konuda sizlere destek olmaya hazırdır.

Geçtiğimiz süreçte sektörümüze yön veren kamu kurumları ile çeşitli görüşmelerimiz oldu. 
Özellikle Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç’e OYDER olarak yaptı-
ğımız ziyaretimizde, hepimizi ilgilendiren konularda görüşlerimizi tekrar ileterek çözümle-
rin yaratılmasına katkı sağlayacağımızı ifade ettik.

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı “Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Grup-
ları” na katılarak Otomotiv Sektörü ile alakalı görüşlerimizi hem sektör temsilcileri hem de 
Kalkınma ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ile paylaştık. Bu toplantılar Kasım ayına kadar 
devam edecek ve Aralık ayında Hükümete plan taslağı olarak sunulacaktır. Siz değerli mes-
lektaşlarımın önerilerine her zaman açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Saygılarımla,
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OYDER’DEN HABERLER

O
YDER, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdü-
rü Ahmet Genç ziyaretinde; otomotiv yetkili satıcılığı-
nı mesleğini icra eden OYDER üyelerinin, aynı zaman-

da birer sigorta acentesi olmaları nedeniyle, Hazine Müsteşarlı-
ğı Sigortacılık Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmak gereklili-
ği paylaşıldı.

Görüşülen konular arasında Sigorta Acenteleri Fiziki Şartlar hu-
susunda Otomotiv Sigorta Acenteleri olarak yaşanan problem-
ler arasında ilk sırada yer aldı. Bu konu ile alakalı olarak, Genç’e 
2010 yılının Ekim ayında OYDER olarak yaptığımız ziyaret esna-
sında detaylı görüşlerimizi bildirdiğimizi ancak maalesef bu ko-
nuda bir gelişme olmadığı eleştirisi yapılmıştır.

Bize göre Otomotiv Yetkili Satıcılıkları yerleşkelerinde sigorta 
hizmeti alacak tüketicilerin konularında deneyimli, eğitimli ve 

gerekli belgeleri yetkili kurumlardan almak sureti ile bilgi ban-
kaları üst düzeyde olan çalışanlarımız ile muhattap olmaktadır-
lar. Aynı zamanda en iyi ekipman ve yazılım yatırımlarını yapmış 
olan bizlerin neden zorluklar ile karşılaşmak zorunda bırakıldığı-
mız anlaşılabilmiş değildir.

Sigorta Priminin GSYH’ya oranının OECD ülkelerinde % 8, Geliş-
mekte olan ülkelerde % 2,2, Türkiye’de ise halen % 1,3 olduğu is-
tatistik olarak her yerden görülebilmektedir. Bu tablo bize gös-
termektedir ki halen ülkemizde önünde sigortalılıkta gidilebi-
lecek çok yol vardır ve özellikle Kasko sigorta’nın gelişmesi ko-
nusunda en önemli kanal olan Yetkili Satıcılar’ın önüne çıkarı-
lan zorluklar anlaşılamaz bir durumdur. Öte yandan, sigortacı-
lığın yaygınlaştırılması için otomotiv acentaları en önemli ve et-
kili satış kanaldır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Başkanı 
Mustafa Su’nun da yaptığı tespit gibi sigorta sektörünün dünya 
ortalamasına ulaşması için 5-6 kat daha fazla prim üretmesi ge-
rektiği ve hedeflenmesi gerekenin sigorta ile tanışmamış kitlele-
re ulaşmak ve bu kitlelere sigortanın ihtiyaç olduğunu anlatmak 
doğru bir tespittir.

OYDER Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü Ahmet Genç'i ziyaret etti

 OYDER, 12 Eylül 2012 günü Ankara'da Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet 
Genç'i ziyaret etti.
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Biz Otomotiv Acenteleri ise Kasko sigorta bilincinin gelişmesine 
bugüne kadar büyük katkılar vermiş ve daha da gelişmesi için 
bu yönde kurumsal çalışmalar yapmakta olan son derece önemli 
bir kaynağız. Kaldıki, yeni sigortacılık yönetmeliğinin sigortacılık 
işini kurumsal yapıya kavuşturmak, sigorta müşterilerini merdi-
venaltı ve uygun olmayan ortamlardan kurtarmak olduğu dikka-
te alınırsa; Yetkili Satıcıların hem fiziksel hem de hizmet kalitesi 
anlamında Türkiye Sigortacıları yapılanmaları içinde en mükem-
mel şartları oluşturan kurumlar olması sebebi ile, bizce Sigorta 
Sektörünü temsil eden ve tüketici memnuniyetini gözetmekle 
yükümlü olan kişilerin bu yapıları örnek göstermesi gerektiğini 
düşündüğümüzde belirttik.

Ahmet Genç ve altında oluşan gruplarının en önemli hedefle-
rinden birisinin sektörü düzenlemek olduğu kadar ülkemizde-
ki sigortalılık bilincinin geliştirilmesi olduğunu düşündüğümü-
zü paylaştığımız Genç’e “Bu nedenle Bankalara Fiziki Şartlar ko-
nusunda tanınan muafiyetin en mükemmel Fiziki Şartları oluş-
turan Otomotiv Yetkili Satıcılarına neden tanınmak istenmedi-
ği? Ülkemizde sigortalılık bilincinin arttırılması gerektiği bu ka-
dar net görünürken bu tip engellemelerin tarafımızca niyet ara-
yışı!  olarak değerlendirildiği” ifade edilmiştir.

Ahmet Genç, bu konuda karar alıcıları daha öncede bilgilendir-
diğini ve yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirttiğini an-
cak kanunun bu konu ile alakalı yetkileri Ticaret Odaları – Sigorta 
Acenteleri İcra Kuruluna verdiğini ve bu sebeple kendisinin sa-
dece tavsiye eden konumunda olması sebebi ile konuyu son de-
rece yanlış bulmasına rağmen çözüm üretemediğini belirtmiştir.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü ILISAL Türkiye’de sigor-
tacılık konusunda en üst konumda olan kişi olarak Genç’in ilgi-
li problem hususunda bizimle aynı doğrultuda görüş bildirmesi-
nin son derece önemli olduğunu ve her ne kadar yetki karmaşa-
sı yaşanıyor olunsa da kendisinin destekleri ile yanlış uygulama-
ların düzeltilebileceği umudunu taşıdığımızı belirtmiştir.

Bir diğer önemli konumuz hususunda ise Genç’e bilgi aktarmaya 
devam ettik, konumuz “PERT” kavramının kaldırılması ve yerine 
“TAM HASAR” veya “AĞIR HASAR” ibaresi konması ve bunun uy-
gulamalarında yaşanan aksaklıklar idi. Sigorta eksperlerinin ‘tam 
hasar’ veya ‘ağır hasar’ ibaresi ile sigorta şirketlerini bilgilendir-
mesinin ardından yaşanan enteresan süreç konusunda Genç’e 
detaylı bilgi aktarımı yapılmıştır. Buna göre;

l  sigorta şirketlerinin ilgili aracı müşterisinden ne şekilde aldığı,

l bu aracı hangi şartlar doğrultusunda onarım yapacak kişilere 
sattığı ve

l Eksperler tarafından ‘tam hasar’ veya ‘ağır hasar’ tanısı konan 
araçların nasıl onarıldığı takip edilemeden tekrar karayollarına 
döndüğü konusunda bilgiler paylaşılmıştır.

l Sigorta şirketlerinin atadığı eksperler tarafından ‘tam hasar’ 
veya ‘ağır hasa’r olarak tanımlanmış bir aracın tekrar onarımı-
nın yapılması hiçbir kurum ve kuruluş tarafından takip edilme-
mektedir. Bu sebeple,

l onarım esnasında kullanılacak parçalar,

l onarımın yapıldığı yerdeki ekipman bulunabilirliliği ve kalitesi 
ile

l onarım yapacak kişilerin kalifikasyonları son derece önem arz 
etmektedir,

Bu kontrolsüz onarımlar neticesinde kısıtlı bir kontrol ile bu araç-
ların tekrar karayollarına çıkmasındaki mahsurlar Ahmet Genç 
ile paylaşılmış ve bu konuda en kısa sürede önlemler alınması 
gerekliliği ifade edilmiştir.

Ayrıca Tramer tarafından oluşturulan ve 5664 no’lu kısa mesaj 
servisi tarafından tüketicinin bilgilendirme işlemleri ilk amacın-
dan saptırılmış ve son derece yüzeysel ve eksik bilgilendirme ya-
pılmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde tam hasar veya ağır ha-
sarlı olarak onarılan ve tekrar karayollarına çıkarılan bu araçla-
rı alan tüketiciler ile satanlar arasında büyük problemler yaşan-
makta ve konu yargıya taşınmaktadır.

Devlet kurumlarının anayasa gereği vatandaşının can ve mal gü-
venliğini koruması ve kollaması gerekirken bu gibi hatalı uygula-
malar sebebi ile vatandaşları mağdur edilmektedir.

OYDER olarak bu konunun da çözümünde fikirlerimiz olduğu, 
büyük katkılar sağlayabileceğimizi ve en kısa sürede çözüm için 
çaba sarf edilmesi gerekliliği Ahmet Genç’e izah edilmiştir. Çö-
züm arayışlarına ilişkin OYDER Genel Sekreteri’nin Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü daire başkanları Murat KAYACI ve Gökhan KA-
RASU ile yakın temas ve iletişim halinde olmaları her iki tarafça 
kararlaştırılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen konular ile alakalı olarak takipler yapıla-
cak olup desteklerini sağlamak üzere Daire Başkanları ve Ticaret 
Odaları ziyaretlerinde bulunulacaktır. 

Biz Otomotiv Acenteleri ise Kasko sigorta 
bilincinin gelişmesine bugüne kadar büyük 
katkılar vermiş ve daha da gelişmesi için bu 

yönde kurumsal çalışmalar yapmakta olan son 
derece önemli bir kaynağız. 
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O
YDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, konuşmasında sektö-
rün karşı karşıya kaldığı kârsızlık sorununa değinerek, 
“Hem dünya pazarlarında, hem de Türkiye pazarında 

arz talepten daha fazla. Bu tür dengesizlik ortamında, yani ma-
lın fazla ama satacak müşterinin az olduğu durumlarda, sürek-
li kârlılığı koruyabilmek zor. Ayrıca ülkemizde kayıt dışı ekono-
minin bulunması, haksız rekabete yol açıyor. Tüm bu etmenler 
üst üste toplandığında kârsızlık yetkili satıcıların temel problemi 
olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Yeni kâr merkezlerinin oluşturulmasının yetkili satıcılar için öne-
mine değinen H. Şükrü Ilısal, yetkili satıcıların artık kârlılığın bü-
yük bir kısmını satış sonrası hizmetlerde gördüğünü aktararak, 
satış sonrası ve sigorta hizmetlerindeki faaliyet dışı gelirlerden 
arınmış olan hizmetlerden kâr edilmeye çalışıldığını söyledi. Do-
ğadan örnek veren Ilısal, akar suyun yönünü değiştirmek gibi bir 
lükslerinin olmadığını vurgulayarak, “Eğer su akmaya başladıysa, 
onun önüne çok fazla set konulamıyor. Önemli olan akan sudan 
ya yararlanmaya çalışmak gerekiyor ya da akar sudan yeni bir ya-
rarlanma imkanı yaratmak, onu korumak gerekiyor” dedi. 

OYDER”in yetkili satıcıların yaşadığı sorunlar karşısında çözüm-
ler üretebilmek için kendine bir misyon belirlediğini ifade eden 
H. Şükrü Ilısal, “Dünyadaki örnekleri dikkate alıyor ve takip edi-
yoruz. Devlet nezdinde sektörün sorunları için girişimlerde bulu-
yoruz. Sektördeki gelişmeleri anında yetkili satıcılarımıza ulaşta-
rabilmek, olumlu ya da olumsuz gelişmeleri önceden haber ve-
rebilmek için bir ‘bilgi bankası’ oluşturulması gerekiyor. Bunun 
dışında güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmak gerekiyor.” dedi.

OYDER Yüksek İstişare Kurulu hakkında bilgi veren H. Şükrü Ilı-
sal, bunun bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş dönemlerde 
derneğimize hizmet etmiş, emek harcamış başkanlarımız, sek-
törde dün ya da bugün yer alan veya almış genel müdürlerimiz-
den oluşan bir istişare kurulu oluşturduk. İştişare kurulunun baş-
kanlığını Sayın Mehmet Sağıroğlu yürütmektedir. İstişare Kurulu, 
orta ve uzun vade de OYDER’in ve sektörün geleceği ile ilgili yö-
netim kuruluna belirli bir yol haritası çizmeyi hedeflemektedir.

OYDER Yönetim Kurulu, İstişare Kurulu’nun ortaya koyduğu 
yol haritasını sağlıklı bir şekilde takip de edecektir. Sektörün 
OYDER’e katkı sunması gerekiyor. Bu katkılar eleştiri düzeyinde 
de olabilir, fakat eleştirilerin de iyi niyetli ve yapıcı olması gereki-

 OYDER, 13 Eylül 2012 günü Silivri'de Trakya 
bölgesinde faaliyet gösteren yetkili satıcıları 
bir araya getirdi. 11.'cisi düzenlenen Diyalog 
toplantısına DOD Genel Müdürü ve OYDER Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi İlhami Eksin, İş Güvenliği 
Uzmanı ve ISO Baş Denetçisi Levent Kütük, Prista 
Oil Avrupa İş Geliştirme ve Yatırım Direktörü Evren 
Fenemen, Legal Hukuk Bürosu'ndan Avukat Nurgül 
Çakır ve BASF Otomotiv Boyaları Müşteri Projeleri 
Müdürü Serdar Gürses birer konuşma yaparak, 
konularında yetkili satıcıları bilgilendirdiler.

yor. Bizim temennimiz budur ki, derneğimizi bir adım daha yu-
karıya taşıyalım.

Bazen eleştiriler geliyor, ‘sigorta işini çözemiyorsunuz’ denilebi-
liyor. Örnek üzerinden gitmek gerekirse, sigorta konusu sadece 
OYDER’in çözebileceği bir yapı değildir. Bu küresel bir iştir, sek-
törün paydaşları bu konuda taşın altına ellerini sokmaları gereki-
yor. Dolayısıyla ortak çözümler üretmek, sorunlarımızı en aza in-
dirmeye çalışmak için, Yetkili Satıcılarımızın fikrine, zamanına ve 
katkılarına ihtiyacımız var.

‘Bu bir bayrak yarışı’

OYDER’de olmak bir takım oyunun parçası olmaktır. Bu bir bay-
rak yarışıdır. Bizim yönetim kurulumuzun görevi sona erdiğinde, 
başka arkadaşlarımız OYDER’i devralacaklar. Bu açıdan OYDER 
için katkı sağlamak, sektöre katkı sağlamaktır.

ODD’nin son hazırladığı rapora göre 2016 yılı için 1 milyon 300 
binlik bir pazar adedine ulaşılacağı öngürüsünde bulunulmuş-
tur. Bu yılın yaklaşık 800 bin adet ile kapanacağını düşünürsek, 
önümüzdeki dört yıl içinde pazarın yüzde 60 büyümesi gerçeği 
ortaya çıkıyor. Büyüyen bir pazarda, gelişen sektörde, hepimizin 
‘bir’ olması gerekiyor. Artık bütün sektörler içinde bu geçerlidir, 
birlikte emek vermek, yan yana sorunları aşmak gerekiyor.” dedi.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, OYDER’de profesyonel çaşılanlar 
başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve yönetim kurulu baş-
kanı olarak Yetkili Satıcıların hizmetinde olduklarını dile getir-
di. Otomotivin Geleceği Kongreleri’ne değinen Ilısal, “Üzülerek 
söylemek istiyorum, Yetkili Satıcılık müessesesi haricinde ola-
ğan üstü pozitif tepkiler alan geçen yıl düzenlediğimiz kongre-
nin çoğunluğunu sektör dışı katılım oluşturdu. Yetkili Satıcıların, 
OYDER’e daha fazla katılması birlikte ‘bir’ olması gerekiyor. İyi ni-
yetiyle, emek harcayan bir yönetim kuruluna sahip olan OYDER’i 
ilerleyen yıllarda da sahip çıkmak, görev almak gerekiyor. Bu 
sektör adına bir bayrak yarışıdır” dedi.    
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OYDER GENEL SEKRETERİ
ÖZGÜR TEZER

Trakya Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda sektöre, ülke ve 
Dünya ekonomisine ilişkin bir sunum gerçekleştiren OYDER Ge-
nel Sekreteri Özgür Tezer, 2012 yılında büyüme hızının yüzde 3,5 
düzeyinde açıklandığını hatırlatarak, bu büyümenin dünyanın 
doğu bölgesinden kaynaklandığını; Çin, Rusya ve Uzak Doğu’lu 
üreticilerin dünyanın büyüme hızında belirleyici olduklarını söy-
ledi. Türkiye için ise yüzde 4 büyüme hedefi konulduğunu, son 
açıklamalara bakıldığında ise bütçedeki açıklardan dolayı bu he-
defe yaklaşılacağı bunun da tam yüzde 4 olma ihtimali olmaya-
cak gibi gözüktüğünü belirtti. 

Tezer, “Türkiye’nin ihracatında önemli bir yer tutan Avrupa’da bü-
yüme hızı eksiye düşmüş durumdadır. Bu durum ülkemizin oto-
motiv ihracatını ciddi şekilde etkiledi. İhracatımız da bir önceki 
seneye göre yüzde 30 civarında, yıl başından itibaren ise yüzde 
10 civarında bir düşüş yaşandı.” dedi. Gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 5,7 civarında büyüme öngörüldüğüne dikkat çekti.

Düşen piyasalarda, yatırımcıların ve müteşebbislerin güven-
li limanlara doğru yöneldiğine değinen Tezer, 2008 yılının Ey-
lül ayında dibe vuran dünya ticaret hacminin bugün halen aynı 
noktada olduğunu söyledi. Avrupa ve dünyadaki ekonomik ge-
lişmeler ışığında Türkiye’nin demografik olarak avantajlı olduğu 
tespitini yapan Özgür Tezer, yaş ortalamasının Avrupa ülkelerine 
göre çok daha iyi olduğunu aktardı. “Türkiye nüfusunun ortala-
masının genç olması otomotiv sektörü için bir avantajdır” dedi.

Tüketici Güven Endeksinin olumlu seyrettiğini hatırlatarak, tü-
keticinin harcamaya devam ettiğini söyledi. “Güven Endeksi tab-
losuna göre otomotiv sektörünün buradan payını alması gere-
kiyor” dedi. Enflasyonun 10 rakamların altında olmasının büyük 
bir başarı olduğuna dikkat çeken Özgür Tezer, “Türkiye’de kişi 
başına düşen yıllık gelir tahmini 2012 yılında 11.405 dolar, 2013 
tahmini ise 12.157 dolardır. Bu da satın alma gücünü net olarak 
göstermektedir. Otomotiv sektörü pazar hareketinin de satın 
alma gücüne bağlı olduğunu geçmiş yıllardaki deneyimlerimiz-

den hatırlarsınız”. İşsizlik oranının bir çok Avrupa ülkesine kıyasla 
daha iyi olduğuna işaret etti.

Özgür Tezer, 1990 yılından bugüne otomotiv pazarı rakamları 
üzerinde değerlendirmede bulundu. “2002-2011 yılları arasında 
10 yıllık dönemde toplam pazar 613.000, 2007-2011 yılları ara-
sında 5 yıllık dönemde toplam pazar 678.800, 2009-2011 yılla-
rı arasında 3 yıllık dönemde ise toplam pazar 744.300 adet ola-
rak gelişti” dedi. 2012 için 800 bin civarında bir tahmin yapıldı-
ğına dikkat çekti.

OYDER üyelerinin 7 milyar dolarlık tesis yatırımı ile 5 milyon met-
rekarede hizmet verdiklerine değinen Özgür Tezer, sektörde 100 
bin personel istihdamı ile 500 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu 
vurguladı. Yetkili Satıcıların 54 markanın yaygın bayilik ağlarını 
yürüttüğünü belirterek, Yetkili Satıcıların yüzde yüz Türk serma-
yeli ve müşteriye markanın temas noktası olduğunu hatırlattı. 
Yetkili Satıcıların; Hedef Baskısı ve Değişkenler, Rekabet / Haksız 
rekabet, Fiyat Politikaları, Finans, Kalifiye eleman bulma, Tekno-
lojiye uyum konularında sorunları olduğunu dile getirdi. Özgür 
Tezer, Yetkili Satıcıların gelecekte var olabilmeleri için, “Yetkili Sa-
tıcılar gereğinden fazla yatırım yapmamalıdırlar. Giderleri kont-
rol altında tutmalı, en büyük yatırımı insana yaparak, aile bireyle-
rinin ve çalışanlarının eğitimini yükseltmelidirler. Bunun yanı sıra 
hızla kurumsallaşmalarını tamamlamaları, sektör içinde alterna-
tif gelir kaynakları yaratmalılar” önerisinde bulundu. Konuşma-
sını OYDER’in amacı ve hedefleri konusuna değinerek sonlandı-
ran Özgür Tezer, “OYDER”inYetkili Satıcıları temsil etmek, güven-
ce olmak, yol göstermek, çözüm üretmek, fayda sağlamak ve bi-
linçlendirmek için faaliyet göstermektedir” diye konuştu.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE ISO BAŞ DENETÇİSİ
LEVENT KÜTÜK

Aynı zamanda Çevre Mühendisi de olan İş Güvenliği Uzmanı ve 
ISO Baş Denetçisi Levent Kütük, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nun yükümlülüklerinin Yetkili Satıcılara neler getire-
ceğine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yö-
nelik çalışmaları da kapsayacak , iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin sunulması için işveren, çalışanların arasından iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Ça-
lışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunma-
ması halinde, bu hizmetin tamamını ya da bir kısmını ortak sağ-
lık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilece-
ğini belirtti. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği konusundaki yaptırım ve cezalara değinen Levent 
Kütük, “İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmemesi veya hizmet 
alınmaması  her kişi için 5.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay 
için aynı miktar; iş yeri hekimi görevlendirmemesi veya hizmet 
alınmaması  her kişi için 5.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay 
için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmemesi 2.500 
TL., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza uygula-
nacaktır” dedi.



13EYLÜL 2012

Risk Değerlendirme

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirme-
si yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğunu belirten Levent 
Kütük, risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması 
durumunda 3.000 TL.; Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 
TL.; Gaz, toz, gürültü, titreşim, aydınlatma ölçümü yapılmaması 
kontrol, ölçüm, inceleme yapılmaması ya da yaptırılmaması du-
rumunda ise 1.500 TL ceza uygulanacağını aktardı.

Acil Durum

Yönetmelikte yer alan Acil Durum konusuna açıklık getiren Le-
vent Kütük, “İşveren acil durumların olumsuz etkilerinden ko-
runmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil du-
rum planlarını hazırlar. Acil durum planlarının hazırlanmaması, 
ekiplerin oluşturulmaması, uyulmayan her bir yükümlülük için 
1.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay için ise yine aynı miktar 
ceza uygulanır” dedi.

Tahliye

Yükümlülüğün bir başka konusunun “Tahliye”konusu olduğu-
na değinen Levent Kütük; ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike-
nin meydana gelmesi durumunda işverenin, çalışanların işi bı-
rakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gide-
bilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapması ve çalı-
şanlara gerekli talimatları vermesi gerektiğini belirtti. Tahliye ko-

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI LEVENT KÜTÜK

nusunda ise, tahliye ve acil müdahale önlemlerinin alınmaması, 
uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL. ceza ve aykırılığın 
devam ettiği her ay için aynı miktar cezanın da uygulanacağı-
nı söyledi.

İş Kazası İnceleme Raporları

İş Kazaları Önleme Raporu’nu da aktaran Levent Kütük, işvere-
nin, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tuta-
rak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgil raporları düzen-
lemesi gerektiğini aktardı. İş kazası ve meslek hastalıklarının  in-
celenmemesi ve raporlarının yapılmaması durumunda her bir 
yükümlülük için ayrı ayrı 1.500 TL. para cezası olduğunu söyledi. 

İş Kazalarının Bildirimi 

İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içerisinde Sos-
yal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunması gerektiğinin öne-
mine dikkat çekti. İş kazası bildiriminin yapılmaması, bildirimde 
bulunulmayan her olay için 2.000 TL ceza bedeli uygulaması ol-
duğunu belirtti.

Sağlık Gözetimi

Levent Kütük, “İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları 
sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 
tutulmalarını sağlar. Bu yapılmadığı taktirde ise, işe giriş ve pe-
riyodik sağlık muayenelerinin olmaması, sağlık gözetimine tabi 
tutulmayan ve sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000  TL.  
ceza uygulanacaktır.

Çalışanların Bilgilendirilmemesi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülme-
si amacı ile işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin 
özelliklerini de dikkate alarak; iş yerindeki riskler, alınması gere-
ken önlemler, ilk yardım, acil durum, yangınla mücadele konula-
rında bilgilendirir. Bu yapılmadığı durumlarda ise çalışan ve ça-

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yü-
kümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda uygu-
lanacak bazı para cezalarından örnekler.

İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmemesi veya hiz-
met alınmaması durumunda her kişi için 5.000 TL., ay-
kırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar.

İş Yeri Hekimi görevlendirmemesi veya hizmet alınma-
ması  her kişi için 5.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay 
için aynı miktar.

Risk Değerlendirmesi Yapılmaması veya yaptırılma-
ması  durumunda 3.000 TL., aykırılığın devam ettiği her 
ay için 4.500 TL.

Gaz, toz, gürültü, titreşim, aydınlatma ölçümü ya-
pılmaması, kontrol, ölçüm, inceleme yapılmaması yada 
yaptırılmaması 1.500 TL.
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lışan temsilcilerinin bilgilendirilmemesi. Bilgilendirilmeyen her 
bir çalışan için 1.000 TL. ceza uygulaması yapılır” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimler konusunda bilgi veren Levent Kütük, “İşveren, çalışan-
ların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak zorun-
dadır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya 
iş değişikliğinde, iş ekipmanı değişmesi halinde veya yeni tekno-
loji uygulanması halinde verilir. Eğitimler ortaya çıkan yeni risk-
lere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanır. Çalışan ve çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenli-
ği eğitimlerinin  yapılmaması durumunda ise her bir çalışan için 
1.000 TL. ceza uygulaması vardır.

Çalışanların Katılımını Sağlama

İşveren görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışan-
lara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınma-
sı, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konudaki görüşmeler-
de yer alma ve katılımlarının sağlanması imkanı yaratır. Çalışan-
ların görüşünün alınmaması, katılımlarının sağlanmaması duru-
munda her bir aykırılık için ayrı ayrı  1.000 TL. para cezası öngö-
rülmüştür.

Çalışan Temsilcisi Görevlendirme

İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayıla-
rını göz önünde bulundurarak, çalışanlar arasında yapılacak se-
çim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalı-
şan temsilcisini görevlendirir. Sağlık güvenlik çalışan temsilcisi-
nin görevlendirilmemesi durumunda, yükümlülükleri yerine ge-
tirmeyen işverene 1.000 TL. para cezası uygulanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenli-

ği  ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Kurul oluşturur.  İşveren, 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygu-
lar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmaması, çalıştırılma-
ması durumunda ise her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 TL. para 
cezası yönetmelikte belirtilmiştir.

Koordinasyonun Sağlanmaması

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sana-
yi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusunda koordinasyonun sağlanmaması duru-
munda, yükümlülükleri yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 TL. 
para cezası öngörülmüştür.

Bakanlık Konrol ve Denetimi

Bakanlık iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, 
inceleme, ve araştırmaya yapmaya, bu amaçla numune alma-
ya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde 
kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlığın kontrol ve de-
netimlerine engel olunması, eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel 
olan işverene ise 5.000 TL. para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

İşin Durdurulması

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerin-
de veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluş-
turan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye ka-
dar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek ris-
kin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin 
bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Durdurma kararı-
na uymayarak durdurulan işi, yönetmelikte belirtilen şartları ye-
rine getirmeden devam ettirmek, fiil başka bir suç oluştursa dahi 
10.000 TL. para cezası uygulanacaktır.

Büyük Endüstriyel Kazalar

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabile-
cek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza ön-
leme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından 
hazırlanır” bilgisini verdi.

LEGAL HUKUK BÜROSU
AVUKAT NURGÜL ÇAKIR

Legal Hukuk Bürosu’nda Avukat Nurgül Çakır, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu (TTK) ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yü-
rürlüğü ve Uygulaması Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 ta-
rihli 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Ça-
kır, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler içeren 6335 
sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlü-
ğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini söyledi.

TTK’nın uygulaması için kanun hükümleri gereği 3 tüzük 8 yö-
netmelik ve 7 adet tebliğ yayınlanacağı bilgisini verdi.

Acil durum planlarının hazırlanmaması, Ekiplerin 
oluşturulmaması durumunda uyulmayan her bir yüküm-
lülük için 1.000 TL.  aykırılığın devam ettiği her ay için aynı 
miktar.

Tahliye ve acil müdahale önlemlerinin alınmaması 
durumunda uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL., 
aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar.

İş Kazası bildiriminin yapılmaması durumunda bildi-
rimde bulunulmayan her olay için 2.000 TL.,

Çalışan ve çalışan temsilcilerinin İş sağlığı ve Güvenli-
ği eğitimlerinin  yapılmaması durumunda her bir çalı-
şan için 1.000 TL.

Sağlık Güvenlik Çalışan Temsilcisinin Görevlendiril-
memesi durumunda yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverene 1.000 TL. 
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AVUKAT NURGÜL ÇAKIR

Anonim ve Limited şirketlerin 1 Temmuz 2013’e kadar esas söz-
leşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek zorunda olduk-
larını söyleyen Nurgül Çakır, Şirketin ticaret unvanı ve merkezi-
nin bulunacağı yer, Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir 
şekilde şirketin işletme konusu, Şirketin sermayesi ile her payın 
itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları; Pay türle-
ri, Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar, Kuru-
cularla YK üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlana-
cak menfaatler, Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şir-
ket adına imza koymaya yetkili olanlar, Genel kurulların toplan-
tıya nasıl çağrılacakları; oy hakları, Şirket bir süre ile sınırlandırıl-
mışsa, bu süre, Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı, Pay sahipleri-
nin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları, Şirke-
tin hesap dönemi konularında bilgiler verdi.

Ultra Vires Yasağı: Şirketin faaliyet konusuna ilişkin sınırlama-
ların ortadan kaldırıldığını, şirketin amacının ve şirketin işletme 
konusunun kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıy-
la şirketin rücû hakkının saklı olduğunu belirtti. 

Anonim şirketler için asgari sermayenin 50.000 TL, Limited şir-
ketler için ise 10.000 TL olacağını söyledi.

Şirkete Borçlanma Yasağı: Ortağın şirkete borçlanabilmesi için; 
ortak sermaye borcunu ödemiş ve şirketin karı serbest yedek ak-
çelerle birlikte geçmiş yıl zararlarını karşılayabilecek düzeyde ol-
ması gerektiğini belirtti. Anonim ve Limited şirketlerin ortakla-
rının şirkete olan borçlarını 1 Temmuz 2015’e kadar ödemek zo-
runda olduğu bilgisini veren Çakır, “Pay sahibi olmayan yönetim 
kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 
kanunda sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler 
için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yük-
lenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, 300 gün-
den az olmamak üzere ortağa borç verenler hakkında adli para 
cezası uygulanacaktır.

Belge Saklama Yükümlülüğü: Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gön-
derilmiş bulunan her türlü belgenin; fotokopisini, karbonlu kop-
yasını, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopya-
sını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü-
dür. Aksi halde; 4.000 TL idari para cezası öngörülmüştür. 

Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemle-
riyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve ala-
cak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri,  
açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.  Defter 

tutmama veya gerekli onayları yaptırmama halinde; iki ayrı suç-
tan 4.000 TL idari para cezası uygulanır.

Defter ve belgeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim ele-
manlarına ibraz edilmemesi ya da eksik ibrazı halinde; üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülmüştür.

Ticaret Ünvanı: Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, tica-
ret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer bel-
geleri bu ünvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen ti-
caret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunak-
lı bir şekilde yazılır.  Şirketiniz tarafından düzenlenen ticari mek-
tuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belge-
lerde sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmenin merkezi bilgileri 
bulunmalıdır. Bunun yanında, tacir internet sitesi oluşturma yü-
kümlülüğüne tabi ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet 
sitesinin adresi yer almalıdır. Aksi halde; 2.000 TL idari para ceza-
sıyla cezalandırılır.

İnternet Sitesi: Bağımsız denetime tabi olan şirketler 1 Ekim 
2013 tarihine kadar internet sitesi oluşturmak ve sitenin bir kıs-
mını bilgi toplumu hizmetlerine özgülemekle yükümlüdürler.

Ticaret  ünvanı, Tacirin sicil numarası, İşletme merkezi, Ano-
nim  şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve 
soyadları, Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları, Ta-
ahhüt edilen ve ödenen sermaye ve diğer kanunen yapılma-
sı zorunlu olan ilanlar yer almalıdır. Aksi halde, internet sitesini 

Şirkete Borçlanma Yasağı: Pay sahibi olmayan yönetim 
kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi ol-
mayan kanunda sayılan yakınları şirkete nakit borçlana-
maz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat ve-
remez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını dev-
ralamaz. Aksi halde, 300 günden az olmamak üzere orta-
ğa borç verenler hakkında adli para cezası uygulanacaktır.
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oluşturmayanlar yüz günden üçyüz güne kadar adli para ceza-
sı, internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir 
şekilde koymayanlar yüz güne kadar adli para cezası alırlar.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu birden faz-
la gerçek veya tüzel kişiden oluşabilir. Yönetim kurulu üyesi şir-
ket ortağı olmak zorunda değildir. Yönetim Kurulu toplantıları 
elektronik ortamda yapılabilecektir. Yönetim kurulu üyesi en çok 
3 yıl süreyle  seçilebilir ancak aynı kişi tekrar seçilebilir. Üye tam 
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu ile karar alınır.

Yönetimin Devri: Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir 
hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kıs-
men veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.  İç yönerge şirketin 
yönetimini düzenler, şirketin yönetimi için gerekli olan görevle-
ri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi 
sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Anonim Şirketin Temsili: Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse 
veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, temsil yetkisi “çift 
imza” kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu 
temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür 
olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim ku-
rulu üyesinin temsil yetkisinin bulunması şarttır.

Şirketler Topluluğu: Şirketler topluluğu, doğrudan veya dolay-
lı olarak bir başka şirketin kontrolünde veya hakimiyetinde olan 
bir veya birden fazla şirketin hakim şirket ile birlikte oluşturdu-
ğu topluluktur.

Şirketler Topluluğu’nun getirdiği yükümlülükleri bildirim, tes-
cil ve ilan oluşturmaktadır. Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin 
sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, belirli bir yüzdesi-
ni  temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu 
yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konu-
su işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye 
şirketine ve yetkili makamlara bildirmelidir. 

Raporlama konusunda bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yı-
lının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri 
hakkında bir rapor düzenlemelidir. Aksi halde; İkiyüz günden az 
olmamak üzere adli para cezası uygulanmaktadır.

Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 
kullanamaz.  Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir ser-
maye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanı-
na sahipse, azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralı-
na aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca 
hareket ediyorsa, hakim şirket azlığın paylarını satın alabilir. Ha-
kim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finan-
sal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları hakkında 
özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkeleri-
ne uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

Bağımsız Denetim: Denetim kurulu yerini bağımsız denetime 
bırakmıştır. Bağımsız Denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulu ta-
rafından belirlenir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal 
tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlen-
memiş hükmündedir. On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi 
yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi ola-
rak yeniden seçilemez” dedi.

TTK Yürürlülük Takvimi

Kanunun yürürlülük tarihi konusunda bilgi veren Nurgül Çakır, 
1 Temmuz 2013: Şirket esas sözleşmesinin TTK ile uyumlu hale 
getirilmesine ilişkin düzenlemeler.

1 Ocak 2013: Esas sözleşmede yer alan genel kurul toplantı ni-
sapları ve karar nisaplarının TTK ile uyumlu hale getirilmesine 
ilişkin düzenlemeler.

31 Mart 2013: Bağımsız denetçinin genel kurul tarafından atan-
masına ilişkin düzenlemeler.

1 Ekim 2012: Tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu üye-
si olarak seçilmiş bulunan gerçek kişinin istifa etmesi, onun ye-
rine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesine ilişkin hükümler.

1 Ocak 2013: Türkiye Muhasebe Standartları’nın ve bağımsız de-
netimin uygulanmasına ilişkin kurallar.

14 Şubat 2014: Şirket sermayesinin TTK ile belirlenen asgari dü-
zeye çıkartılmasına ilişkin düzenlemeler

1 Temmuz 2015: Pay sahiplerinin şirkete olan borçlarının kapa-
tılmasına ilişkin kurallar.

1 Ekim 2013: Sermaye şirketlerinin internet sitesi kurma yüküm-
lüğüne ilişkin düzenlemeler olduğu bilgisini verdi.

Ticari Defterler: Her tacir, ticari defterleri tutmak ve def-
terlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi 
ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her he-
sap dönemi içinde elde edilen neticeleri,  açıkça görüle-
bilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.  Defter tutma-
ma veya gerekli onayları yaptırmama halinde; iki ayrı suç 
için 4000 TL idari para cezası uygulanır.

Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek:  Gümrük ve Tica-

ret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi ya 

da eksik ibrazı halinde; üç aydan iki yıla kadar hapis ce-

zası  uygulanır.

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim 
kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan kanunda sayılan ya-
kınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket ke-
falet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklene-
mez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, 300 gün-
den az olmamak üzere ortağa borç verenler hakkında adli 
para cezası uygulanacaktır.
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Merkezi San Ramon, Kalifornia, ABD olan ve dünya çapında faali-
yet gösteren iştirakleriyle Chevron’un, dünyanın önde gelen en-
tegre enerji şirketlerinden biri olduğunu belirten Evren Fenemen, 
şirketin enerji sektöründe tam anlamıyla her yönünde faal oldu-
ğunu aktardı. 

PRİSTA OİL ORTA VE DOĞU AVRUPA YATIRIMLAR VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
EVREN FENEMEN

UPS

İNCİTAŞ

DRD DERİNDERE

BASF COATINGS OTOMOTİV TAMİR BOYALARI
MÜŞTERİ PROJELERİ MÜDÜRÜ SERDAR GÜRSES

Basf Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Müşteri Projeleri Müdürü 
Serdar Gürses, boyahanelerin kar etmesi konusunda bilgiler veren 
Serdar Gürses, Yetkili Satıcıların boyahanelerde su bazlı boya tek-
nolojisi kullanmaları konusunda bilgiler verdi. 
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DOD GENEL MÜDÜRÜ
İLHAMİ EKSİN

O
YDER Trakya Bölgesi Yetkili Satılar Toplantısı’nın bir 
başka konuşmacısı DOD Genel Müdürü İlhami Eksin, 
uzun yıllardır otomotiv sektörünün içinde çeşitli gö-

revlerde yer aldığını belirterek, OYDER’i yakından takip ettiğini 
ve Yetkili Satıcıların gelişimini izlediğini söyledi. OYDER’in çok 
büyük amaçlarının olduğunu ve bütün bunların üstesinden ge-
lebilecek gücü olduğuna inancını dile getirerek, “OYDER’in faali-
yetlerine baktığımızda, sektör adına yapılması gereken bir çok işi 

başarıyla gerçekleştirmiştir” dedi. OYDER’in Trakya Bölgesi’nde 
gerçekleştirdiği Diyalog Toplansı’nın içereğine de değinerek, 
“Bugünkü toplantıda, İş Güvenliğinden, Yeni Ticaret Kanunu’na, 
ekonomik gelişmelerden otomotiv pazarının gelişimine kadar 
geniş bir perspektif içerisinde büyük bir vizyon çizmeyi başara-
rak, katılımcıları konulara odaklamalarını sağlamanın kıymetini 
sektör olarak bilmek gerekiyor” dedi.

12 yıla yaklaşan bir süredir Yetkili Satıcıları tanıdığını aktaran İl-
hami Eksin, ikinci el otomobil pazarındaki yapısal dönüşümden 
söz etti. DOD olarak ikinci el otomotiv pazarında yapısal dönüşü-

DOD Genel Müdürü İlhami Eksin:

“En başarılı satış yöneticilerinizi, en yetenekli satış 
ekiplerinizi ikinci el operasyonlarınıza atayın”
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mü teşhis eden bir marka olduklarını dile getiren Eksin, “Bir sek-
törün arz ve talep olarak iki kanadı vardır. Arz ve talebi oluştu-
ran regülasyonlar ve talep düzenlemeleri de bulunmaktadır. Bi-
zim tespitimize göre sektörün “arz” kanadında bir yapısal dönü-
şüm yaşanıyor. Ürün yani otomotivin yapısı değişti. 70’li, 80,’li, 
90’lı yılların otomobilleriyle günümüzün otomobilleri arasında 
artık ciddi farklar bulunuyor. 90’lı yıllarda ikinci el otomobil tica-
reti yapanların yönettikleri risk ile bugünün riskleri arasında ar-
tık büyük farklar var. Aracı satarken riski yönetmek kısmında, iyi 
bir bilgiye sahip olmak gerekiyor.

İkinci el otomotiv ticareti başlı başına bir kar merkezidir

Yetkili Satıcılar gibi büyük yatırımlar yapan müteşebbislerin, bu 
riski yönetme konusunda bir avantajı var. Sektörde yaşanan bir 
başka yapısal dönüşüm daha bulunuyor. Filo kiralama şirketle-
rinden dönen araçların parakendeye kazandırılması ile karşı kar-
şıya kalıyoruz. OYDER üyeleri 7 milyar doların üzerinde yatırım 
yaparak, binlerce insanı istihdam ederken, en iyi şehirlerin en 
iyi lokasyonlarında hizmet veriyorlar. Bunun yanında da yıllarca 
sektörün içinde yer alarak en iyi bilgiye de sahiptirler. Ama Yetki-
li Satıcılar, ikinci el otomotiv ticaretinde pek de fazla yer almıyor-
lar. İkinci el otomotiv ticareti başlı başına bir iş koludur ve aynı 
zamanda da bir kar merkezidir. Filo kiralama sektöründen dö-
nen araçların yeniden pazarlanması bir değişim sürecidir. Çok iyi 
bildiğiniz gibi Yetkili Satıcılar, 90’lı yıllardan itibaren entegre te-
sisler ve plaza yatırımlarına başladılar. Sizlerin milyonlarca dola-
ra sahip olduğunuz yatırımlar, satışı, yedek parçası ve ek ürünle-
riyle bir bütün hale geliyor.

Müşteriler 90’lı yılları takiben ve regülasyon uygulamaları ile ta-
biri caiz ise, ‘o kadar şımartıldı’ ki, ikinci el otomobil satışında sa-
hipsiz bırakıldıklarında şaşırıyorlar. İkinci el ticareti yapan sektör 
oyuncularına müşteriler geldiklerinde, beklentilerinin çok üze-
rinde hizmet aldıklarını görebiliyorlar. Yetkili Satıcıların otomo-
bil ticareti konusunda her türlü altyapısı hazırken, neden ikin-
ci el ticaretine yönelmediklerini merak ediyorum. Artık müşteri-
ler kurumsal bir yapı istiyor ve bunu göz ardı etmemek gereki-
yor. Araçlar artık komplike üretiliyor, bu konuda Yetkili Satıcıların 
bilgisi ve görgüsü ticarete hakimdir. Bunun yanında her yıl paza-
ra 60 bine yaklaşan ikinci el otomobil geliyor. Kiralama şirketle-
ri içinde dönen araçların pazara satılması da başka bir durumu 
içeriyor. Yetkili satıcılar, filo kiralamacılara giderek, onların açık 

artırmalarından, Doğuş Oto Değerlendirme’nin her Cumartesi 
Esenler’deki açık atırmalarından faydalanabilirsiniz. Yetkili satıcı-
nın kapısına gelmiş, en yüksek marjı bırakmaya hazır takasa ge-
len araçlardan yeni bir kar merkezi yaratabilirsiniz” dedi.

Regülasyonlardaki değişiklikler

Günümüze kadar uzanan regülasyonlardaki değişikliklerin de 
avantajına dikkat çeken İlhami Eksin, “Artık mahalle aralarında 
galerici esnafını rahat bırakmıyorlar. Ya kurumsal olarak bir mar-
kanın içerisinde yer almalarını ya da şehir dışındaki bölgelerde 
yer almalarını dayatıyorlar. Yetkili Satıcılara baktığımızda ise şeh-
rin en güzel yerlerindeki plazalarıyla önemli bir avantaj elde edi-
yorlar. Şimdi OYDER’in, sektördeki diğer dernekler ile ikinci el-
deki KDV konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. İkinci el oto-
mobil ticareti yapanlar, bireyden faturasız aldığı aracı, yüzde bir 
KDV ile satışa sunuyor. Bu konuda yapılacak bir çalışma sektöre 
fayda sağlayabilir.

İkinci elde bütün göstergeler kurumsal yapıya sahip olanla-
rın lehine çalışıyor.

En iyisini biliyorsanız, en iyi satış elemanına sahip iseniz, finan-
sal yönden güçlü, dünyayı gezmiş ve vizyonerseniz, ikinci el oto-
mobil ticareti konusunda bir adım öndesiniz demektir. Servisle-
riniz ortalama olarak yüzde seksene yaklaşan bir kapasite ile ça-
lışıyor. Yani yüzde 20’si atıl kapasitede bulunuyor. Bu durumda 
ikinci el otomobil alımı yaparak, bir katma değer yaratabilirsiniz. 
Sizin için bir lastik ‘50 TL’, işi bilmeyen için ‘75’ TL. Bu durumu de-
ğerlendirmek gerekiyor.

En iyi satış elemanlarını ve müdürlerinizi ikinci el otomobil 
operasyonlarına yönlendirin

Yetkili satıcılar en iyi satış elemanlarını en iyi satış müdürlerini 
ikinci el otomobil operasyonlarına kaydırarak, ciddi kazanımlar 
elde edebilirler. Artık asıl maharet ikinci el satışında, bu yüzden 
en iyi elemanlarınızı bu konuya yöneltmeniz gerekir. Oysa Yetki-
li Satıcılar en iyi elemanlarını sıfır satışta değerlendiriyorlar, sıfır 
araç satabilmek için ikinci elden fedakarlık yapıyorsunuz. Sonra 
‘kar’sızlık probleminden şikayet ediyorsunuz. Bana göre ikinci el 
operasyonları yeni kar merkezi olmaya adaydır.

İkinci el ticaretinde Yetkili Satıcıların, galerici esnafı ve bireyler 
olmak üzere iki rakibi var. Ama rakiplerimizle kıyaslanmayacak 
üstünlüklerimiz var. İkinci el ticaretinde büyük bir katma değer 
var, bunu büyütüp marjı artırmak mümkündür. 

DOD olarak 17.500 kayıtlı otomobil satışı yaptık, ya-
tırımı en düşük, geliri en yüksek ikinci el markası ol-
mayı başardık. Son üç yıldır müşteri memnuniyeti 
ölçümlemesi yapıyoruz. Satıştaki rakamlarla eş de-
ğer sonucu olan bir memnuniyet ortaya çıkıyor. Açık 
alanda araç satışı yapmamıza rağmen,müşteri ikinci 
el otomobil alım ve satımı konusunda beklentisini o 
kadar düşürmüş ki, iyi bir muamele ile karşılaştığın-
da memnun olarak ayrılıyor.

Yetkili satıcılar en iyi satış elemanlarını en iyi satış 
müdürlerini ikinci el otomobil operasyonlarına kay-
dırarak, ciddi kazanımlar elde edebilirler. Artık asıl 
maharet ikinci el satışında, bu yüzden en iyi eleman-
larınızı bu konuya yöneltmeniz gerekir. Oysa Yetkili 
Satıcılar en iyi elemanlarını sıfır satışta değerlendiri-
yorlar, sıfır araç satabilmek için ikinci elden fedakar-
lık yapıyorsunuz. Sonra ‘kar’sızlık probleminden şi-
kayet ediyorsunuz. Bana göre ikinci el operasyonla-
rı yeni kar merkezi olmaya adaydır.
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Toprağa ve berekete adanmış 
bir ömür: Hayrettin Karaca

Karaca markasının 
ve TEMA Vakfı’nın 
kurucusu Hayrettin 
Karaca “param var 
ama tüketmeye 
hakkım yok” diyerek 
‘al tüket ve yok 
et’ diyen tüketim 
toplumuna açtığı 
savaşla gurur 
duyuyor.
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Hayrettin Karaca: “Zengindik biz ama halkın 
yediğinden fazla yiyemez, giydiğinden fazla 
giyemezdik. Çünkü param var ama fazlasını 
almaya hakkım yok! Çocukluğum boyunca 
yalın ayak dolaştım. Çünkü mahalledeki diğer 
çocukların ayakkabıları yoktu. Bayramlarda 
giyerdim bir tek, onlar da giyiyor diye... Ama 
akşamı zor ederdim. Çünkü ayakkabılar 
ısırırdı, altı nasır dolu ayaklarımı... Komşu 
anneye her gün yemek götürürdüm ama 
kimse bilmezdi. İşte kültür bu, zenginlik bu, 
dünyayı kurtaracak olan da bu... ”

TEMA Vakfı kurucusu ve onursal başkanı, Eroz-
yon Dede Hayrettin Karaca ile Yalova’daki Karaca 
Arboretum’da görüşmemizi yaptık. Son derece mi-
safirperver davranarak, samimiyetle sorularımızı ce-
vapladı.

Tabiat adına yaşamı kolaylaştırmak ve devamlılığını sağlamak 
adına yaptığınız bunca çalışmaları nasıl gerçekleştirebildiniz?

Bu soruyu yaşamından yola çıkarak, ailesinin ne derece toplum 
adına verici bir şekilde onu yetiştirdiği ve bu terbiye ile yetişen 
herhangi bir insanın dahi haliyle topluma, yaşama karşı kayıtsız 
kalamayacağına vurgu yaptı. Henüz çocuk olan Hayrettin Kara-
ca, Kurtuluş Savaşı zamanında toplumumuzun tam bir dayanış-
ma içinde olduğunu, komşuluk ilişkilerinin ne derece hassas, bir 
o kadar da sağlam temeller üzerine oturduğunu üzerine basa, 
basa bize aktardı.

Hayrettin Karaca: Kültür ve dil kadar değerli bir miras yoktur. 
Bakın, sizlere biraz gençliğimden çocukluğumdan bahsedeyim. 
Ülke olarak Kurtuluş Savaşı’nın getirdiği yıkımla çok fakirdik ama 
acımız yoktu, mümkün değil aç kalman. Nasıl? Komşuda pişer 
komşuya düşer. Komşusu aç yatanın yediği helal değildir. Malla-
rı olmayana borcu vardır.

Ben altı yaşına gelmişim ve benden iki yaş küçük iki kardeşim 
daha var. Anacım sabah beni kahvaltıyla doyurur, “Ayağımın al-
tında dolaşma hadi git oyna evladım.” der beni oyuna salar ve 
mahalledeki çocuklarla oynarız.

Ne güzeldi, hiçbir araba tarafından çiğnenme tehlikesi yok. Ama 
bana ayakkabı giydirmezdi hadi git oyna derken, çünkü bütün 
mahalle çocuklarının ayakkabısı yoktu. Kültürü görüyor musun 
sen? Zenginlik diye bir şey, böbürlenme diye bir şey yoktu ve 
böyle bir şey yapman da mümkün değildi.

Bazen beni anacım çağırırdı ve “Git komşulara haber ver yarın fı-
rın yanacak gelen ekmek pişirsin isterse.”  bizim bahçede bir ker-
piç fırınımız vardı, on günde, on beş günde bir yanardı ve mahal-
leli gelir ekmeklerini yapardı. On, on beş gün arayla ekmek yapı-
lırdı çünkü bir ekmek on gün on beş gün dayanırdı. Sonra, o ek-
meği kestiğinde mis gibi doyamazsın kokusuna, yemesi ayrı ko-
kusu ayrı, hey gidi hala burnumda.

Bazen de çağırır “Aç avucunu!” der, üzerine bir havlu kor üzeri-
ne sımsıcak bir yemek, “kapaklı kuşane derdik”. “Karşıda bir ihti-
yar var, seni oraya göndereceğim.” Karşımızda komşu anne dedi-
ğimiz bir teyze yaşardı, aramızda bir çayır var on beş, yirmi metre 
sonra onun evi var. Yaşlı zor yürüyen bir nine komşu anne, bana 
komşu anneye yemeği götür diye seslice söylemez  fısıldar gibi 
söylerdi. “Al bunları komşu anneye götür.” Komşu annenin odu-
nunu kim alır, evine ekmeği kim götürür? Bunları kimse bilmez-
di.

Devam etti Hayrettin Karaca; İşte bu bir kültürdür, aç kalmak ya-
saktır, kalamazsın aç, mümkün değil. Bu gün ise ne olduğu belli 
dahi olmayan bir kültür hakim. Nasıl bu günlere geldik nasıl ço-
cuklar yetiştirdik ya da çocuk yetiştirdik mi? Yoksa “Saldım soka-
ğa devlet kayıra.” mı dedik. Zaman kayalara vuran sert dalgalar 
gibi aşındırmış, yozlaştırmış, yosun tutturmuş kimi insanlarımı-
zın zihinlerini, yüreklerini. Öylesine ki doğruyu yanlışı görmez, 
çocuklarına da gösteremez olmuşlar. Bence sorunun temeli bu-
rada yatıyor.

Dur bak bir şey daha anlatayım. Anacım kurabiyeler hazırlanır-
ken bir kuş, kelebek, bir tavşan şekli yapar üzerine üzümler, su-
samlar kordu. Bizim fırına sığmaz, mahalle fırınına ben götürü-
rüm, büyük çocuğum ya. Sorarım ne vakit geleyim diye? O za-
man saat yok, öğlen namazı okununca gel, ikindi namazına kal-
madan gel, saatler öyle idi. Çok hevesliyim, o saati unutmam, ge-
lirim eve fırıncının parasını alırım siniyi kafama koyar, giderken 
beş dakikada giderim gelirken yirmi beş, otuz dakikada gelirim. 
Artık tavşan mı, kaplumbağa mı hangisiyse, alırım gelirken yolda 
başlarım yemeye. O yol bitmek bilmez bir lezzet halini alır.

“BİR” ÇOK GÜÇLÜDÜR…..

“Benim de vardı 40 tane kravatım. O zaman 30 ya-
şındaydım. Ben de tükettim, ama bilerek yapma-
dım bunu.” diyen Karaca, “Artık farkına vardım bu-
nun. Ne zamandır alışveriş yapmadığımı hatırla-
mıyorum, kendime sadece kitap alıyorum. Nedir 
benim ihtiyacım? Doymam, sağlığım, barınmam, 
kuşanmam; bunun dışında hiçbir şey tüketmeye 
hakkım yok. Gömleklerim var, yakası çevrilmiştir, 
ayakkabılarıma bakarsanız, altı yamalıdır. Uzunca 
zamandır bu pantolonu giyerim, paltom yırtıktır. 
Param var ama tüketmeye hakkım yok! Bunu her-
kes yapabilir. “BİR” çok güçlüdür. Atatürk bir kişiy-
di. Herşey “bir” ile başlar. Bir yoksa iki olmaz. Ben 
de yakınlarıma örnek olmaya çalışıyorum” diyor.
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Bir gün eve geldim, annem yaptığı kurabiyelere bir baktı “Fırın-
cının çırağı almadı mı? Çırak almamış.” dedi. Dedim “Anne işe git-
miş.” Kızdı ve “Bir daha bekleyeceksin.” dedi. O göz hakkıydı! Bu-
nun üzerine beni annem bayağı azarladı. “Bir daha çırak alma-
dan gelmeyeceksin.” dedi. Çırağın aldığına ben karışamazdım 
hangi kurabiyeyi isterse alırdı ama o da ben al demeden almazdı 
kesinlikle. Daha sonra eve dönerim ve annem işimi tam yapmış 
olmanın sevinciyle “aferin oğluma” der ve beni kucaklardı. Be-
nim çocuğum şöyle olacak, böyle olacak der beni göklere çıkar-
tırdı. Sonra akşam yemekte Babama “Halil senin oğlun ne yap-
tı bu gün biliyor musun?” Babam “Ne yaptı?”. Annem o gün yap-

tıklarımı anlatır ve babam “Kalk, kalk gel bakalım.” der yer sofra-
sından beni kaldırır yanına çağırır “Oooo! Aslan oğlum, paşa oğ-
lum.” der beni alır o da göklere çıkarır. Ben onurlanırım beni ge-
leceğe hazırlarlar, bir paylaşma düzenine beni hazırlarlar, bu kül-
türü bana işte böyle veriyorlardı.

Sonra iyice bizlere dönerek üzerine bastıra bastıra, “İşte şimdiler-
de bu öldü, senin üzerine gittiğin, aradığın bu ve doğru yoldasın 
sakın bırakma unutma sen teksin ve başaracaksın. Bu motivas-
yonu zihninizden asla eksik etmeyiniz.” dedi.

TEMA Vakfı’nın çalışmaları sonucunda Türkiye’nin erozyon so-
rununda ne gibi ilerlemeler kaydedildi?

TEMA Vakfı’nın çalışmalarının en önemli sonucu, Türkiye’deki 
çevre bilincinin artması oldu. TEMA kurulduktan sonra çevre bi-
lincinin yüzde 50 artmış olduğunu biliyoruz. Bunun dışında ne 
söyleyeyim bilmiyorum. Damarıma bastınız şimdi, konuştura-
caksınız beni. Ama konuşmaktan başka yolu yok bunun. Bir kere 
kültürel istila altındayız biz, dilimizi kaybettik. Bugün küçük köy-
lerde bile süpermarketler var. Niye adını böyle koydunuz diyo-
rum. “Ne bilelim, herkes öyle yapıyor, biz de yapıyoruz diyorlar.” 
Artık çevre mücadelesinde Türkiye’nin tek başına hareket etme 
gibi bir şansı yok. Türkiye’nin sorunu sadece erozyon değil, bir 
de global ısınma diye bir bela var tüm ülkelerin başında. O yüz-
den Türkiye tek başına ne kadar çabalarsa çabalasın, bir faydası 
olmayacak. Uluslararası önlemler almak gerekiyor.

Neden son elli yıldır hızla artıyor doğanın tahrip edilmesi?

Bugün insanların yarısının karnı aç, yarısının gözü aç. Hangisini 
önce doyuracaksınız? Karnı aç olanı doyurabilirsiniz ama gözü 
aç olan doymuyor. Aşırı tüketim toplumu dediğimiz şey bir ca-

OYDER’den Genel Sekreter Özgür Tezer, Aylin Gökçe ve 
Çınar Noyan, Hayrettin Karaca’yı Yalova’daki Karaca 
Arboretum’da ziyaret ettiler. Karaca, “Artık benim 
yapacaklarım bu kadar. Sıra sizde...” dedi.

Hayrettin Karaca: “Gerçek ihtiyaçlarımızı 
belirleyip, tüketim alışkanlıklarımızı bu 
çerçevede yeniden gözden geçirmeliyiz. 
Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya 
bırakmak adına bilinçli bir tüketici olmamız 
gerekmektedir. Vicdan sahibi kimseler olarak 
kendimize soralım; yeterli olması için daha 
ne kadarına sahip olmalıyım? Çoğu zaman 
göreceğiz ki, aslında hiç gerçek ihtiyaç 
duymamışız bile. Unutmamak gerekir ki, 
olanın olmayana borcu vardır. Bu sorumluluk 
anlayışı içerisinde tüketim alışkanlıklarımızı 
gözden geçirmenin, dünya sorunlar yumağına 
ivedi bir çözüm olacağı düşüncesindeyim.”
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Ağaca, köklerine, dallarına, bak ve haydi gel de Allah’ın 
varlığını inkar et!

Bak, bir ağaç köküyle topraktan suyu alıyor, 110 metre yük-
seğe kadar çıkarabiliyor. Nasıl oluyor bu? Gel de sen çıkar 
bakalım! 110 metre değil, 1 metre çıkar. O ağacın suya ihti-
yacı var. Onu kökleriyle topraktan alıyor, dallarına, yaprak-
larına adilce, kardeşçe dağıtıyor. Peki ama nasıl? İngiltere’de 
bir bahçede birbirinden farklı tam bin 144 çeşit elma var... O 
elmaların kimisi ekşi, kimisi tatlı, kimisi çok tatlı, kimisinin 
rengi sarı, kimisi kırmızı, kimisi alacalı... Kimisinin şekli do-
mates gibi, kimisi sivri, kimisi basık... Peki elma ağacı bahar-
da çiçek açmaya başlıyor. Döllenecek. Arı geliyor onu döllü-
yor. Peki ama bir elmanın çiçeği beyaz, öteki elmanın çiçeği 
pembe... Kim bunlara karar veriyor da, arı topraktan kırmı-
zı elementi alıp o çiçeğe götürüyor? Sonra ilkbahar mı, son-
bahar mı ağacın kökü buna hakim. Gözümüzle görmediği-
miz bir kökün ucunda bu bilgiler saklı. Hadi gel de Allah’ın 
varlığını inkar et! Benim doğayla ilişkimi buralara getiren en 
önemli faktör budur!

navar. Ve bu canavardan çıkar sağlayanlar, vicdan ve sağduyu sa-
hibi insanların hiçbir çabasına kulak vermemekte ısrar ediyor. Ve 
hiç uğruna, boş menfaatler uğruna! Peki bu canavarla kim baş 
edecek? Ben, yani insan mücadele edecek yine bunla. Başa ge-
çirdiğimiz o insanlara meramımızı anlatıncaya kadar mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz, bunun başka bir yolu yok.

Dünya ürün ve hizmetleri, insanların ve gezegenin geleceği için 
tehdit oluşturacak oranda sürdürülemez bir hızda tüketiliyor. 
Dünya genelinde ortalama 1,7 milyar kişi - ki bunlar toplam nü-
fusun dörtte biri kadardır, tüketici sınıfına mensup. Bunlar, es-
kiden yalnızca Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya gibi zengin 
ulusların uyguladığı beslenme biçimlerini, taşımacılık sistemleri-
ni ve yaşam biçimlerini benimsemiş durumda. Worldwatch Ins-
titute Başkanı Christopher Flavin, “Yeni bir yüzyıla girdik ve bu 
beklenmeyen tüketim arzusu hepimizin bağımlı olduğu doğal 
sistemlere zarar veriyor ve fakirlerin temel ihtiyaçlarının karşı-

lanmasını zorlaştırıyor” diyor. Yüksek seviyede obezite ve kişi-
sel borç, kronik zaman yetersizliği ve tahrip olmuş bir çevre hep 
aslında birçok insanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olan 
aşırı tüketimin göstergeleri. Şimdi hedefimiz hükümetleri, iş 
dünyasını ve bireyleri aşırı tüketim yerine herkes için daha iyi bir 
yaşam için yollar bulmak konusunda harekete geçirmek.

Peki ne yapmak gerekiyor doğanın dengesini yeniden bulması 
için?

Yeni bir yaşam ahlakına, yeni bir tüketim ahlakına kavuşmadık-
tan sonra hiçbir şansımız yok. Bana hiçbir şey ihtiyacımdan faz-
lasını tükettirmemeli. Örneğin ülkemizde bu sene 700 milyon 
dolar silaha, altı milyon dolar eğitime harcandı. İnsan, hayvan 
öldürecek aletlere dünyanın parasını veriyor. Bu vahşeti üretip 
ondan çıkar sağlayanlar da karşımıza geçip İnsan Hakları’ndan 
bahseden medeni ülkeler! Doğada insanlar, bitkiler ve hayvan-
lar hep birlikte yaşıyor. İnsan bunlara bağımlı. Ben bu dünyayı 
onlarla paylaşıyorum, benim ortağım onlar. Kuşu, böceği, ağacı, 
otu... Bunların hepsinin bir işlevi var hayatımızda. Dünyadan in-
sanı alın, hiçbir şey değişmez, hatta güllük gülistanlık olur etraf. 
Ama doğa sağlıklı olmazsa insan yaşayamaz, yok olur. Ama kat-
lediliyor doğa. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bir gün sonrasını düşün-
müyor açgözlü insanlar. İnsanlar birbirine hayvan isimleriyle ha-
karet eder. O hayvanların günahı ne? Hiçbiri ihtiyacından fazlası-
nı tüketmez. Ama doğaya şu yapılanlara bakacak olursak, “insan” 
kelimesinin hakaret olarak kullanılması gerekiyor.

Çocukken de meraklı mıydınız doğaya?

Rahmetli anacım derdi ki, “Sen daha yeni yürümüştün, eline bir 
yaprak alıp bana getirmiştin çiçek diye.” İşte o günden beri hep o 
yaprakların peşinden gidiyorum. Küçük yaşta da bayılırdım köy-

KARACA ARBORETUM

Türkiye’nin ilk özel arboretumu (canlı ağaç müzesi) olan Karaca 
Arboretum, 1980 yılında Hayrettin Karaca tarafından Yalova’da 
kuruldu. Karaca Arboretum, bitkilerin doğru ve düzenli olarak 
etiketlendiği, yaşadıkları sürece fenolojik kayıtlarının tutuldu-
ğu bir bilim merkezi. Bu canlı organizma, halkın ziyaretlerine de 
açık.

14.000 bitki çeşidi barındıran arboretum; erozyon ve çeşitli çevre 
sorunları nedeniyle tehlikede olan bitki türleri için de bir gen ko-
ruma merkezi. Karaca Arboretum’da başta Türkiye olmak üzere 
dünyanın her yerinden bitkiler bulunuyor. Türkiye doğumlu bit-
kilerin geniş bir koleksiyonunun yapılması, özellikle endemik bit-
kilerin canlı koleksiyonunun oluşturulması bu merkezin başlıca 
kuruluş amacı.

Karaca Arboretum; üniversiteler, askeri birimler ve orman bölge 
müdürlükleri bünyesinde yapılmakta olan arboretumlara bitki, 
tohum, aşı ve teknik yardım sağlıyor ve ayrıca, yerli yabancı öğ-
rencilerine staj imkanı yaratıyor. Karaca Arboretum dünyanın 
çeşitli ülkelerinde bulunan Arboretum ve Botanik bahçeleri ile 
tohum, bitki ve bilgi alışverişi içinde bulunuyor. Karaca Arbore-
tum bünyesindeki fidanlıkta Arboretum masraflarını karşılamak 
üzere dekoratif nadide süs bitkisi satışı da yapılıyor. 
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leri dolaşmaya, onlarla birlikte mısır kırmaya, tarlada bahçede 
çalışmaya... Yayık ayranı yapardım, bağ bozardım. Köylerde ge-
zerdim. Daha sekiz on yaşında “ben yapayım ben yapayım” diye 
her şeyi yapmaya gayret ederdim. Ben köyde doğmadım, ailem 
de tarımla uğraşmazdı, sanayiciydi. Babamdan izin isterdik köye 
gitmek için. Pazarlar kurulurdu, ben orada çorap satardım. Ama 
mükafatım da vardı. İş bitiminde köfte ekmek verirlerdi bana, 
bol soğanlı. Bayılırdım onu yemeye. İşte böyle çocukluğumdan 
beri bir şey yapmadan duramam ben.

Lise son sınıfa yaklaştığım vakit, yüksekokul olarak tarih ve ede-
biyatı seçmek istiyordum. Üç bin tane mâniyi bir sandıkta top-
lamıştım, aşıklarla bayağı atışırdım köylerde. Karacaoğlan’ın ne-
redeyse bütün şiirlerini ezberlemiştim. Divan edebiyatında da 
bilhassa Nedim ile aram çok iyiydi. Ama bizim zamanımızda ana-
babanın dediği, bir kuraldı. Babam beni Amerika’ya yolladı üni-
versite eğitimi almam için. Ama ben orada evlendim, üniversi-
te okumadan Türkiye’ye geri döndüm ve hemen iş hayatına atıl-
dım. Sanayici, esnaf oldum. Ama içimde edebiyatçı olma heve-
si hep vardı.

Karaca Triko’yu nasıl büyütüp bir dünya markası haline getirdi-
niz?

Babamın Bandırma’da kurduğu, çorapçılıkla başlamış bir imalat-
haneydi Karaca. Ben orada altı yedi yaşımdan itibaren çalışma-
ya başladım, göre göre öğrendim. O zaman ustaydı babam, öyle 
patron denmezdi. İşçilerle hep birlikte yer sofrasında yemek ye-
nirdi. Çıkrıklar vardı, ipliğin sarıldığı, ben onların başında durma-
ya heveslenmiştim “ben de yapacağım” diye. Bir gün babam izin 
verdi, birinin başına geçtim ve makaraları o kadar güzel sardım 
ki, işçiler örnek aldılar. Babam haftalık vermeye başladı bana o 
zaman. Haftada 12 kuruş. O zaman da ne büyük paraydı, har-
ca harca bitmezdi. Parayı aldığım gibi doğru dondurmacıya ko-
şardım. Sonra dondurma yiye yiye hastalanacağımdan korkan 
babaannem, haftalığımı alıp her gün taksit taksit bana vermeye 
başladı. O günden bu güne dondurmayı hala çok severim, ba-
şına oturdum mu en az bir kilo yerim. Rahmetli babaannem de 
çalışırdı imalathanede, onun da emekleri büyüktür Karaca üze-
rinde. Sonra İstanbul’da bir şube açtık ve Karaca’yı bugüne ka-
dar getirdik. Karaca 1961’de Türkiye’nin ilk trikosunu ihraç ede-
rek Türkiye’de ilk ihracat yapan firma olmuştur.

TEMA’nın kuruluşu ve Karaca Arboretum’u nasıl anlatırsınız?

80’lere kadar Karaca’yı kalkındırmak için uğraştım. Sonra bü-
tün işi gücü bırakıp, kaçtım gittim. Kendimi dağlara, çayırlara at-
tım. Bir yandan botanik konusunda kendimi eğitmeye, bir yan-
dan da Türkiye’yi dolaşmaya başladım. Ağaçların fotoğraflarını 
çektim, örnekler topladım. Yalova’da bir meyve bahçemiz var-
dı. Yavaş yavaş o bahçeyi genişlettim, bir de ev yaptım. Kara-
ca Arboretum’un temeli böyle oluştu. Şu anda elimde, bitkiler 
konusunda hiçbir yerde olmayan eserler var. Bunların bir kısmı 
Yalova’da bir kısmı da burada vakıfta bulunuyor. Sonra TEMA’yı 
kurduk ve o gün bu gündür erozyon felaketini insanlara anlatı-
yorum. 

HAYRETTİN KARACA: Türkiye’de ve dünyada adı çevreyi 
koruma kavramıyla özdeşleşen Hayrettin Karaca, 1926’da 
Bandırma ilçesinde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra ailesi-
nin triko-örme işinin başına geçip, onu ülkenin en başarı-
lı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması 
Türkiye’de ihracatın liderliğini yapması bakımından da bü-
yük önem taşıyor.

Hayrettin Karaca ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel arbore-
tumunu kurdu. Yalova’daki Karaca Arboretum, bugün dün-
yanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinen önemli 
bir kurum.

Hayrettin Karaca yurtiçindeki gezilerinde Türkiye’nin anıtsal 
ağaçlarının fotoğraflarını çekti, onların korunması yönünde 
çalışmalar başlattı ve yetkilileri habitat ve biyolojik çeşitlili-
ğin karşı karşıya bulunduğu tehlikelere karşı uyardı. Bu ge-
ziler sırasında Türkiye’de insan etkisinden kaynaklanan hız-
lı bir çölleşme tehdidinin de farkına vardı. Gözlemlediği fe-
laket karşısında sessiz kalmadı ve 70 yaşında Türkiye’deki 
çevre çalışmalarının liderliğini üstlendi. Sanayici arkadaşı 
Nihat Gökyiğit’le birlikte 1992 yılında TEMA, Türkiye Eroz-
yonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı’nı kurdu. Çevre konusundaki çalışmalarından dola-
yı, Hayrettin Karaca 5 Türk üniversitesinden fahri doktorluk 
ünvanı aldı. Ödülleri arasında ise UNEP “Global 500 Roll of 
Honor”, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Çevre Ödülü, Lions 
Club “Melvin Jones Ödülü”, Çevre Bakanlığı “En Büyük Hiz-
met Ödülü”, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü bulu-
nuyor. Hayrettin Karaca pek çok bilimsel topluluğun üyesi 
olmanın yanı sıra Uluslararası Dendroloji Topluluğu’nun da 
başkan yardımcılığını yaptı.
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V
arolan araç tesciline ait yasal düzenlemelerin, Teknolo-
ji, Kentleşme, Kişi başına düşen araç sayısındaki artış, 
Türkiye’ deki araç parkının gün geçtikçe artması ve kul-

lanılmış araçların devrindeki geometrik artışlar nedeniyle yeter-
siz hale gelmesi sonucu;

Araç tescil sürücü belgesi düzenleme sistemimizin güvenilir, 
modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği 
ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu 
işlemlerin tek merkezden başbakanlık koordinasyonunda elekt-
ronik ortamda online olarak yapılması, tescil belgesi ve sürücü 
belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, 2005 
yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili Ba-
kanlık, kurum, kuruluş ve içerisinde OYDER’  in de yer aldığı sivil 
toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar 
sonucunda “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik 
Ortamda Online Olarak Yapılması” adı altında bir proje oluştu-
rulmuştur. 

Bu proje Başbakanlık tarafından, kamu hizmetlerinde verimlilik 
ve etkinliği arttırmaya ve bürokratik işlemleri basitleştirmeye yö-
nelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üç yüzden fazla proje içeri-
sinden seçilerek önceliklendirilen 11 e-Devlet projesi içerisinde 
Aralık 2009 da yer almıştır 

Proje de; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemiz-
de üretilen ve ithalatı yapılan araçların teknik veri girdilerini ve 
gerekli görülen diğer bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü bünye-
sinde oluşturulan araç ve sürücü bilgi sistemi (ASBİS) ‘e elektro-
nik imza kullanılarak kaydedilecektir.

Proje tüm araç sınıflarını kapsayacak şekilde ülke geneline aşa-
malı olarak yaygınlaştırılacak olmakla birlikte ortaya çıkabilecek 
sorunları gidermek ve eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yü-
rütülebilmek amacıyla Ankara Trafik Şube Müdürlüğü sorum-
luluk alanında ikametleri bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait 
araçların işlemleri için pilot uygulaması Sincan, Etimesgut, Göl-

başı ilçelerinde sadece (M1) sınıfı tam araçların tescil işlemleri  
21.11.2011 tarihinde pilot uygulaması başlamıştır.

“Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda 
Online Olarak Yapılması” projesi üç ana bölümden oluşmakta 
olup, bunlar; 
1-Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri,
2-Tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemleri,
3-Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.
ASBİS projesinin geliştirilme amacı Yeni ve ikinci el araç işlemle-
ri ile sürücü belgesi verilmesi konularında, vatandaşlarımızın ve 
kurumlarımızın önündeki bürokratik işlemlerin kaldırılması ve 
maliyetlerinin azaltılması amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve bel-
gelerin elektronik ortamda temin edilmesi ve tüm süreçlerin bu 
bilgilerle gerçekleştirilmesidir. 

İmalatçı / ithalatçı firmalar tarafından ASBİS de yetki tanımla-
ma personeli olarak yetkilendirilen bayi personeli şahsına ait gü-
venli elektronik imzayı kullanarak işlem yapacaklardır. Bayilerde 
geçici belge tanzim edilmesi geçici belge asılları Emniyet Genel 
Müdürlüğü posta ile araç alıcısına gönderilecektir. Bayi gerekli 
belgeleri geçici belge tanziminde itibariyle 5 yıl muhafaza ede-
cektir.

Yetkilendirilen araç bayilerinin yapacakları işlemleri aralarında 
noterde yapılacak protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişilerine (trafik müşavirlerine) bayilerde muhafaza 
edilmesi gereken belgelerinin birer örneğini (Trafik  Müşavirliği) 
tarafından da 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir.

Geçici belgesi hazır olan aracın sistem üzerinden alınacak olan 
Ek 45 formu ile şoförler odasından plakası basılarak işlem ta-
mamlanacaktır.

Projenin ülke genelinde uygulamaya ne zaman geçileceği Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından belirlenecektir. 

Araç ve Sürücü Bilgi 
Sistemi - ASBİS
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi 
İşlemlerinin Elektronik 
Ortamda Online Olarak 
Yapılması

Enver TAÇBAŞ
OYDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Aslan Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı
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İşletmeniz 
'Çevre Mevzuatı'na 
ne kadar uyum sağlıyor?

Filiz KUTLAY KÜTÜK
Çevre Mühendisi
Çevre Danışmanı ve
ISO Baş Denetçisi

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, 
atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım 
bertaraf ara depolama, işleme arındırma 
gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım 
çerçevesi içerisinde “Çevre İzni, Çevre İzni ve 
Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre 
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Yönetmeliği yayınlanmıştır.
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Ç
evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir-
çok yönetmelik,  AB uyum süreci  kapsamında yayınla-
narak  ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. 

Aslında bu yönetmeliklerin bir çoğu birer çevre boyutu olarak 
kendi işletmemizde de karşımıza çıkmaktadır. 

Atık yağlar, atık piller ve aküler, ömrünü tamamlamış lastikler, 
elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış araçlar ya da tehlike-
li atıklar  gibi faaliyetlerimizden ötürü ortaya çıkan bir çok atık, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmelik olarak yayın-
lanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Tüm bu yönetmeliklere uygunluk sağlamak zorunludur. Aksi 
taktirde işletmeler, idari para cezaları ile ya da  işletmenin kapa-
tılmasına kadar gidebilecek birçok istenmeyen sonuçla  karşıla-
şabilmektedir.  

Bu yönetmeliklere uygunluk sağlama gerekliliğinin yanısıra, iş-
letmelerin faaliyet gösterebilmeleri için almaları gereken bir ta-
kım izin ve lisanslar da bulunmaktadır.   

29 Nisan 2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik” alınması gereken bu izin ve /veya lisanslar için  Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yayınlanmış  bir yönetme-
liktir. 

Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde  yer alan faaliyet ve te-
sislerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.  

Çevre izni; Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, 
deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde 
deşarjı konularından en az birini içeren izin anlamına gelmek-
tedir. 

Çevre Lisansı ise, Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dö-
nüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade 
etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yönetmelik uyarınca verilecek Geçici faali-
yet belgesi (GFB) veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı; 

a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler (Çevreye kirletici etkisi yük-
sek düzeyde olan işletmeler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler (Çevreye kirletici etkisi olan 
işletmeler) için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından ve-
rilmektedir. 

Bu yönetmelik ile Çevre İzin ve Lisansları (e-çevre izinleri) uygu-
laması kapsamında daha önce ayrı ayrı verilen izinler (emisyon 
izni, deşarj izni vb.) “Çevre  izni” olarak tek bir başlık altında top-
lanmıştır.  

İlgili yönetmelik uyarınca,  çevre izin veya çevre izin ve lisansı 
başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi 
ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları ta-
rafından yapılır. 

Çevre İzni veya lisansı  ile ilgili tüm süreç;  başvuru aşamasından, 
izin ya da lisansın alınma aşamasına kadar tümüyle  elektronik 
ortamda gerçekleşmekte, başvuru sahibi firma  ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı arasında kağıt ortamında herhangi bir yazışma 
olmamaktadır. 

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik ya da 
mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Elekt-
ronik ya da mobil imza kullanılarak Çevre izinleri için hazırlanan 
web tabanlı yazılım aracılığı ile başvurular ilgili birimlere iletilir. 
İlgili merci tarafından incelenen dosya yine elektronik ortam kul-
lanılarak onaylanır. 

Başvuruda bulunan firmalar, çevre izin ya da çevre izin ve lisan-
sını almadan önce Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) adı altında 1 yıl 
süre geçerliliği olan belgeyi almalıdırlar. EK-1 ve EK-2 listelerinde 
yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından iti-
baren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisan-
sının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur.

Yetkili Servisler olarak ilgili yönetmelikte,

Ek-1 Listesi 5.3 maddesinde; 200 adet/ay ve üzerinde motor-
lu araç boyaması ya da verniklemesi yapan işletmeler,  ve Ek-2 
Listesi 5.4 maddesinde;  30 adet/ay ve daha fazla ve 200 adet/
ay‘dan az  motorlu araç boyaması ya da verniklemesi yapan  iş-
letmeler, şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl 
süre ile geçerlidir. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çev-
re izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler 
hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 
idari yaptırımlar uygulanır.

Oluşturduğumuz çevre kirliliğini en az düzeye indirmek ve ya-
şanabilir bir dünyaya sahip olmak için çevremizi korumak her-
kesin görevidir. 

Unutmayalım ki,  dünya bize  atalarımızdan miras kalmadı,  onu 
gelecek nesillerden ödünç aldık. 

Çevre izni; Çevre Kanunu uyarınca alınması gere-
ken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz 
deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en 
az birini içeren izin anlamına gelmektedir. 

Çevre Lisansı ise, Atıkların toplanması, geri kaza-
nılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine 
ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir.

Yetkili Servisler olarak ilgili yönetmelikte, 

Ek-1 Listesi 5.3 maddesinde; 200 adet/ay ve üze-

rinde motorlu araç boyaması ya da vernikleme-

si yapan işletmeler,  ve Ek-2 Listesi 5.4 maddesin-

de;  30 adet/ay ve daha fazla ve 200 adet/ay‘dan 

az  motorlu araç boyaması ya da verniklemesi ya-

pan  işletmeler, şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
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Neden Su bazlı boya sistemi bu kadar ön plana çıkmaktadır?

Serdar Gürses: Su bazlı sistemin neden ön plana çıktığını anla-
yabilmek için önce çevre bilincininden bahsetmek lazım, çünkü 
çevre bilincindeki yükseliş, su bazlı boya ihtiyacını ortaya çıkar-
mıştır. 

Kısaca bahsetmek gerekirse; 19. yüzyılda sanayi devriminin te-
tiklediği çevre kirliliği, hiç hız kesmeden devam etmiştir ve gün 
geçtikçe artması çevreyi, insanı, doğal yaşamı ciddi şekilde teh-
dit etmiştir. 70’li yılların başlarında başlayan çevre bilinciyle bir-
likte sanayi kolları doğaya zarar vermeyen ürünleri tercih etme-
ye başlamıştır. 

90’lı yılların başlarında ise bu ihtiyaç otomotiv sektörüne taşın-
mış ve su bazlı boyalara olan ihtiyaç iyice artmıştır. Bundan do-
layıdır ki; 1964 yılında otomotiv sektörüne ilk metalik boyayı su-
nan dünyanın lider kimya firması BASF Coatings; gerekli yatırım-
ları, araştırma - geliştirme çalışmalarını ve saha testlerini yaparak 
90 Seri Su Bazlı Boyayı bu tarihlerde piyasaya sunmuştur. 

Su bazlı boya 
sistemi ve 
çevre bilinci 

Serdar GÜRSES
BASF Otomotiv Boyaları
Müşteri Projeleri Müdürü 
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Su bazlı boyanın diğer boya sistemlerine göre avantajları ne-
dir?

Serdar Gürses: Öncelikle adında geçtiği gibi su bazlı olma-
sı çevreye olan duyarlılığı göstermektedir. Su bazlı boyalar, sol-
vent bazlı boyaların aksine çevreye daha az uçucu organik bile-
şik (VOC) veren boyalardır, bu da ozon tabakasına olan tehdi-
ti azaltmaktadır.

Su bazlı boyaların geneli için konuşacak olursak, çevre dostu ve 
ileri teknoloji ürünüdür su bazlı boyalar. Sonuç olarak AB uyum 
yasalarında da geçen bir konu bu ve Avrupa’da hem oto tamir 
sektöründe hem de araç üretim fabrikalarında sadece su bazlı 
boyalar kullanılmaktadır. Dünya genelinde bir çok araç üreticisi 
çoktan su bazlı boya sistemlerine geçiş yaptı, geriye kalanlarda 
zaman içinde geçecekler.

Boya markasında bağlı olarak değişse de, su bazlı oto tamir bo-
yalarının katı maddesi ve yoğunluğu daha fazladır, tabi su ile te-
mizlenen uygulama tabancaları sayesinde, solvent tüketimi cid-
di oranda düşmekte ve tinerde tasarruf sağlanmaktadır. Hızlı ve 
kolay uygulanması sayesinde solvent bazlı sistemlerden çok da 
farklı değildir. Zaman ve işçilikten elde edilecek kazanç solvent 
bazlı sistemlere göre daha fazladır ve boya üreticilerinin su baz-
lı sisteme yaptığı yatırımlar sayesinde renk uyumu solvent bazlı 
sistemleri geride bırakmaya başlamıştır. Solvent bazlı ile su baz-
lı sistemlerin uygulama farklılıklarının olmaması, sistem değişik-
liğine gitmeyi kolaylaştırmıştır, artık sisteminizi değiştirmek dü-
şünüldüğü kadar zor değildir. Uygulanan boyada toz oluşumu 
veya yüzeye çarpıp dağılma oranı daha düşük olduğu için ve-
rimliliği yüksektir, örtücülüğünün de fazla olması sayesinde tü-
ketim rakamları aşağıya çekilmiştir. Stok maliyeti açısından ba-
kıldığındaysa, yine markadan markaya değişmekle beraber kul-

lanıma hazır hale gelen boyalarda stok maliyetleri çok da büyük 
farklılıklar göstermemektedir.

Su bazlı boyanın sağlık açısından değerlendirmesini yapar 
mısınız?

Serdar Gürses: Boya uygulamaları sırasında alınmayan güven-
lik önlemi yüzünden binlerce çalışan sağlık durumlarını kaybet-
meye başlamıştır. En basitinden Türkiye’de yaptığım denetleme-
lerin neredeyse hepsinde toz maskesi veya boya maskesi kulla-
nımına, eldiven ve cilt kremi kullanımına çok az rastladım, bu 
da şu mânaya geliyor; yapılan boya öncesi hazırlık uygulama-
ları, astar, boya ve vernik uygulamalarında çalışanlarımız gerek 
solunum yoluyla gerekse deri yoluyla zehirlenmektedir. Su baz-
lı boya uygulamaları bu zehri minimize etmektedir, en azından 
solventle olan ilişkiyi düşürmektedir, dolayısıyla çalışanlarımızda 
oluşabilecek ve hiç silinmeyecek yaraları engellemenin bir yolu-
dur su bazlı boyalar, olaya birazda böyle bakmak lazım diye dü-
şünüyorum. Diğer taraftan VOC değeri düşük ürünlerin kullanılı-
yor olması hem çalışan sağlığını hem de çevre sağlık ve güvenli-
ğini korumaktadır, en azından daha fazla organik bileşiğin hava-
ya karışması engellenmektedir. 

Çalışanlarımızı koruyalım, yetişmiş eleman sayısı gün geçtikte 
azalıyor. Elimizdekilerin kıymetini bilmemiz, onlara değer ver-
memiz gerekmektedir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim 
gibi boyahanelerin değeri, satış sonrası hizmetlerin değeri yeni 
yeni anlaşılıyor. Bu değerin anlaşıldığını ancak ve ancak çalışan-
larımıza verdiğimiz değerle  gösterebiliriz. İş ayakkabısından, 
boya ve toz maskesine, eldivenine, cilt kremine, göz yıkama du-
şundan ortamdaki doğru tipteki havalandırmaya kadar bir çok 
noktayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Servisinizin güzel-
leşmesini ve doğru çalışma şartlarında, doğru ve sağlıklı çalışan-
larla çalışmanız başarınızı arttıracaktır, çalışan güvenliğini alma-
nız ve su bazlı boyalara yönelmenizde bunun ilk adımı olacaktır.

Şuana kadar hep avantajlardan bahsettik, peki ya dezavanta-
jı var mı su bazlı boya sistemlerinin?

Serdar Gürses: Çok güzel bir soru, ürünün markasına bağlı ola-
rak tabiki var. Su bazlı boya sistemleri markadan markaya değiş-
mekle beraber solvent bazlı sistemlere göre daha geç kuruyan 
sistemlerdir. Su bazlı boyaların bir diğer özelliği ise sıcak/soğuk 
havalara dayanımlarıdır, her marka sistemde bu değişmektedir, 
dolayısıyla seçim yaparken dikkatli olunması gereken bir husus-
tur bu. Bir diğer kritik nokta ise raf ömrüleridir, normalde solvent 
bazlı sistemlerde daha uzun olan raf ömrü, su bazlı sistemlerde 
daha kısadır ve yine markadan markaya değişiklik göstermekte-
dir. Gerçi Glasurit 90 Seri Su bazlı boya, teknolojisi gereği solvent 
bazlıdan daha çabuk kurumakta, teknolojisi sayesinde raf ömrü 
5 yıla çıkarılmış olan ve sıcaklık/soğukluktan diğerleri ile karşılaş-
tırıldığında etkilenmeyecek durumda olan 90 Seri Su Bazlı Baz-
kat sistemi BASF’nin bu konuda ne kadar hassas ve çevreci oldu-
ğununda bir belirtisidir. 

Su bazlı boyaların 
geneli için konuşacak 
olursak, çevre dostu 
ve ileri teknoloji 
ürünüdür su bazlı 
boyalar. Sonuç olarak 
AB uyum yasalarında 
da geçen bir konu bu 
ve Avrupa’da hem 
oto tamir sektöründe 
hemde araç üretim 
fabrikalarında sadece 
su bazlı boyalar 
kullanılmaktadır. 
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 Uluslararası piyasalarda, risk yönetim 
uygulamalarında ve denetim yaklaşımlarında 
meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikler 
sonrasında, yeni sermaye standartlarının 
oluşturulması gerekmiştir. Bu faktörler
sonucunda, “Basel III Yeni Sermaye Uzlaşısı”, 
daha hassas risk ölçümüne ulaşma amacı 
taşıyan bir düzenleme olarak ortaya 
konulmuştur. Bu çalışma Basel III kriterlerini 
neden-sonuç ilişkisi kapsamında detaylı bir 
şekilde incelenmek ve Basel III Kriterlerinin 
olası etkilerini değerlendirilmek amacıyla 
yapılmıştır.
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B
ankacılık sektörü ve finansal piyasaların dünü ve bugü-
nü incelendiğinde, risk ve risk yönetiminin önemi, ya-
şanan krizler ve kötü tecrübelerle daha belirgin bir şe-

kilde ortaya çıkmaktadır. Hayatta daima belirsizlikler, riskler var-
dır. Krizlerle geçmiş 1970’li yıllardan sonra 1990’lı yıllarda ser-
bestleşme, dışa açılma ve global politikalar sonucu oluşan birbi-
riyle bağımlı açık ekonomiler, karşılaşılabilecek risklerin boyutu-
nu ve etkisini daha da arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle bir-
likte karmaşıklık artmakta, bankaların ve finansal piyasaların ma-
ruz kaldığı risklerin yapısı, niteliği ve niceliği de her geçen gün 
değişmektedir.

Finansal piyasalarda ve bankacılık sisteminde ortaya çıkan bu 
sorunlara çözüm bulmak, krizleri önlemek ya da etkilerini azalt-
mak ve ulusal/uluslararası bankacılık sistemlerine istikrar kazan-
dırmak amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-The Bank 
for International Settlements) tarafından “Basel Komitesi” oluş-
turulmuştur.

Eylül 2008’de Lehman Brothers’ın iflasını duyurması, ABD’deki 
büyük yatırım bankalarının banka holding şirketlerine dönüş-
türülmesi, Fannie Mae ve Fredi Mac’in ulusallaştırılması, AIG’in 
çöküşün eşiğine gelmesi, Fortis’in parçalanması ve satılması, 
İzlanda’nın en büyük ticari bankasının ardından ülkenin banka-
cılık sisteminin çökmesi kriz durumları için yeterince önlemin 
alınmadığını ve mevcut sistemin ciddi eksiklikler içerdiğini gös-
termiştir. Krizin maliyeti çok ciddi boyutlara ulaşmıştır (Cangürel, 
Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 4).

Finansal krizin hem çok maliyetli hem de sıkıntılı geçmesi ne-
deniyle, bankacılık ve finans sisteminin gelecekte karşılaşılabi-
lecek olası krizlere karşı daha dirençli olmasını sağlamak ama-

cıyla likidite, sermaye kalitesinin arttırılması, ekonomik döngü-
nün dikkate alınması ve sermaye yükümlülüğünün arttırılma-
sı gibi önemli reformların gerekliliğini gözler önüne sermiştir. 
Bu nedenle, Basel Komitesi tarafından hazırlanan reform takvi-
mi Ekim 2009’da Pittsburgh’da düzenlenen G20 liderler zirvesi-
nin en önemli konularından biri olmuştur. 12 Eylül 2010 tarihin-
de söz konusu reformlar, Basel Komitesi tarafından kamuoyuna 
bir basın açıklaması ile bildirilmiştir (The Bank for International 
Settlements, September, 2010, p. 1).

BASEL III KRİTERLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER

Yaşanan her ekonomik krizin ardından bir daha yaşanmaması 
adına yeni arayışlar içine girilmekte ve daha öncekiler gözden 
geçirilerek eksikler tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Son yaşanan global krizin ardından daha önce geliştirilmiş ve 
uygulanmış Basel II uzlaşısının yetersiz yanlarını gidermek, yeni 
yaklaşımlar ve tedbirler ortaya atmak, böylece yaşanabilecek 
krizleri engelleyebilmeye çalışmak ya da zararı en aza indirge-
mek amacıyla Basel Komitesince Basel III uzlaşısı hazırlanmıştır.

Basel III uzlaşısı, bir önceki sürümdeki eksikler ve yetersizlikler 
yüzünden gerekli görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında Basel 
II’nin eksiklerini, Basel III uzlaşısını ortaya çıkaran nedenler ola-
rak nitelendirebiliriz. Basel III uzlaşısını ortaya çıkaran nedenler-
den bazılarını şöyle sıralayabiliriz: (BDDK, Nisan, 2010, s. 2)

l Olumsuz piyasa koşullarında ani düşüş gösterebilen sermaye 
tamponlarının güçlendirilmesi,

l Banka sermayelerinin kalitesinin artırılması,

l Basel II’ye destek olmak üzere bir kaldıraç oranı uygulaması-
nın getirilmesi,

l Asgari sermaye gereksinimindeki döngüselliği azaltma ve kar-
şılık ayrılması,

l Bankacılık sektörünün kuvvetlendirilmesi amacıyla ortaya 
koyduğu sermaye ve likidite düzenleme önerileri sunması,

l Risk yönetiminin geliştirilmesine ek olarak, bankaların stres 
ortamlarına karşı dayanıklılığının artırılması.

BASEL III KRİTERLERİ

Gerek Basel I düzenlemelerinin uygulanması sürecinde çok sayı-
da bankacılık krizinin yaşanması, gerekse Basel II sürecinde tüm 
dünyayı etkileyen bir bankacılık krizinin yaşanması, ekonomist-
leri yeni çözüm arayışlarına itmiştir. Bunun yanı sıra bazı Avrupa 
Birliği ülkelerinin (Yunanistan, Macaristan, İspanya gibi) yaşadı-
ğı mali bunalımlar nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek duruma 
gelmesi ve bunun gelişmiş ekonomileri büyük ölçüde etkileme-
si, finans çevrelerini yeni önlemler almaya yöneltmektedir. Bu-
nun üzerine BIS 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Merkez Banka-
ları ve Denetim Otoriteleri Başkanları (GHOS-Governors and He-
ads of Supervision) Grubu toplantısının ardından, mevcut ser-
maye gereksinimi düzenlemelerini güçlendiren ve 26 Temmuz 
2010’da varılan uzlaşıyı onaylayan bir açıklamada bulunmuştur 
(BDDK, Ekim, 2010, s. 8).
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Basel III olarak adlandırılan düzenleme değişiklikleriyle ulaşıl-
mak istenen hedefler şu şekilde özetlenebilir: (Cangürel, Gün-
gör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 1)

l Kaynağı ne olursa olsun finansal ve ekonomik şoklara karşı 
bankacılık sisteminin dayanıklılığının artırılması,

l Kurumsal yönetişim ve risk yönetimi uygulamalarının gelişti-
rilmesi, Bankaların şeffaflığının ve kamuya bilgi verme özellik-
lerinin artırılması,

l Mikro bazda yapılan düzenlemelerle bireysel olarak bankala-
rın dayanıklılığının artırılması,

l Makro bazda düzenlemelerle finansal sistemin şoklara karşı 
direncinin artırılması.

Basel Komitesi, sistematik olarak önemli bankaların risklerinin 
tanımlanması hususunda Finansal İstikrar Kurulu (Financial Sta-
bility Board-FSB) ile çalışmalarını yürütmektedir. Bu konuda ya-
pılan çalışmalar neticesinde 12 Eylül 2010’de Merkez Bankaları 
ve Denetim Otoriteleri Başkanları, sistematik öneme haiz finan-
sal kuruluşların Basel III standartları çerçevesinin ötesinde kayıp-
ları karşılayacak kapasiteye sahip olmaları konusunda fikir bir-
liğine varmışlardır. Basel Komitesi çalışmalarını, Basel III ve ilgi-
li denetime ilişkin sağlam standartların uygulanması alanlarında 
yoğunlaştırmayı planlamaktadır. Bununla birlikte aşağıda belirti-
len alanlarda da çalışmalar devam etmektedir: (The Basel Com-
mittee on Banking Supervision, October, 2010, p. 2)

l Alım satım hesaplarının (trading book) temelden gözden ge-
çirilmesi,

l Dışsal derecelendirme notlarının seküritizasyon işlemlerinde 
(sermaye hesaplamaları çerçevesinde) kullanılması ve etkileri,

l Sistematik olarak öneme haiz finansal kuruluşlara ilişkin politi-
kalar geliştirilmesi,

l Büyük risklere ilişkin düzenlemeler,

l Sınır ötesi (cross-border) bankacılık ilkelerinin geliştirilmesi,

l “Etkin Bankacılık Denetiminin Temel İlkeleri”nin krizinden çı-
karılan dersler sonrasında gözden geçirilmesi,

l Standart uygulamaların ve güçlü işbirliğinin banka denetçile-
ri ve denetim otoriteleri arasında geliştirilmesi,

Basel III, Basel II sermaye hesaplama yöntemini baştan aşağıya 
değiştiren bir düzenleme değildir. Basel II’nin gözlemlenmesi so-
nucu bulunan eksiklikleri ve Basel II’ye getirilen yöneltilen eleşti-
rileri ortadan kaldırmak amacıyla yeni yaklaşımların eklenmesiy-
le hazırlanmış bir ek düzenlemedir.

BASEL III KRİTERLERİNİN ANA AMAÇLARI

Daha Nitelikli Sermaye

Bankalar, ülke ekonomisindeki önemli işlevlerinden dolayı ken-
dilerini her türlü olumsuz koşula karşı güçlendirmek zorunda-
dırlar. Bu bağlamda yaptıkları faaliyetlerdeki risk faktörünü doğ-
ru hesaplamaları gerekmektedir. Bankalara zor durumlarda kal-

kan görevi yapan en önemli varlıkları, sahip oldukları sermaye-
dir. Banka sermayesi, banka tarafından sürekli olarak kullanılan 
fonların özünü veya temelini yansıtan ve organizasyona finansal 
açıdan güçlülük hissini veren, karşılaşılan güçlüklerin yenilmesi-
ne yardımcı bir araçtır. Sahip olunan sermayenin büyüklüğü, ge-
nellikle finansal gücün bir ölçüsü olarak görülmektedir (Gürel & 
Yayla, 2008).

Basel III’ün bankaların sermaye kalitesini de önemli ölçüde art-
tırması beklenmektedir. Bu amaçla birçok standardın kalibras-
yon çalışmaları yapılmıştır. Daha iyi sermaye kalitesi, bankaların 
daha güçlü olacağı anlamına gelen “kayıp karşılama sermaye” ile 
sağlanabilir ve daha dayanıklı stres dönemleri sağlar (Caruana, 
2010, p. 2).

Basel Bankacılık Denetim Komitesi bankaların varlıklarını sür-
dürmelerinin şüpheli hale geldiği durumlarda, bankanın tüm ya-
sal sermaye unsurlarının kayıpları karşılayabilir düzeyde olma-
sını sağlamak amacıyla bir istişare metni yayımlamıştır. Düzen-
leme, düzenleyici otoritenin inisiyatifinde olmak üzere, sermaye 
unsurlarının sözleşme şartlarının bu unsurların silinmesine ya da 
hisse senedine dönüştürülebilmesine, bu tür dönüştürmelerin 
mümkün olmadığı ve bankanın kendini özel piyasada destek-
lemesinin zor olacağı durumlarda ise, söz konusu uygulamalara 
izin verilebilmesi üzerine kurulmuştur. Taslak Basel Komitesi’nin 
bankacılık sisteminin güçlendirilmesine yönelik Aralık 2009 ta-
rihli paketinin bir parçasını oluşturmaktadır (BDDK, Ekim, 2010, 
s. 10).

Basel III düzenlemesiyle ana sermaye ya da “common equity” 
olarak adlandırılan çekirdek sermaye ile en kaliteli sermaye ka-
lemlerinin yer alması sağlanmıştır. Ayrıca bazı sermaye kalemle-
ri ise Tier 1 “ana sermaye” hesaplamasında indirim kalemi şeklin-
de alınmıştır.

Niceliği Artırılmış Sermaye

Her zaman daha iyi sermaye yeterli değildir. Finansal krizlerin 
tekrarlanmaması için bankacılık sektöründe daha fazla sermaye 
ihtiyacı vardır. Böylece riskler azaltılabilecektir.

Komitenin reform paketinde, asgari çekirdek sermaye gereksini-
mi (common equity requirement) %2’den %4,5’e yükseltilmek-
tedir. Buna ilave olarak bankaların gelecekte ortaya çıkabilecek 
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Tablo 1: Güçlendirilmiş Sermaye Çerçevesi: Basel II’den Basel III’e

Risk 
Ağırlıklı 
Varlıklarının 
Yüzdesi

Sermaye Gereksinimleri Makro Düzey Sağduyulu 
Gözetim

Çekirdek Sermaye 1. Kuşak (Tier) Sermaye Toplam Sermaye Konjontürel 
Tampon

Ek Kayıpla 
Karşılama 
Kapasitesi
SIFI* için

Minimum Koruma 
Tamponu

Gereken Minimum Gereken Minimum Gereken Aralık

Basel II 2 4 8

Not Yeni Tanım Altında Ortalama 
Uluslararası Bir Banka İçin Yaklaşık 

Yüzde 1’e Eşdeğer

Yeni Tanım Altında 
Ortalama Uluslararası Bir 
Banka İçin Yaklaşık Yüzde 

2’ye Eşdeğer

Basel 
III Yeni 
Tanım ve 
Kalibrasyon

4,5 2,5 7,0 6 8,5 8 10,5 0-2,5 SIFI* İçin 
Sermaye Ek 
Yükü

Tablo 1’de görüldüğü gibi çekirdek sermaye oranı %7’ye, Tier 1 sermaye %8.5’e ve toplam yasal sermaye de %10.5’e kademeli olarak yükseltilecektir.

* Yöntemleri belirlenecek. (The Bank for International Settlements, September, 2010) (Caruana, 2010)
Kaynak: (Caruana, 2010, p. 7)

riskli ekonomik durumlara karşı, %2,5’luk bir sermaye tampo-
nu da bulundurmaları gerekecektir. Dolayısıyla toplam çekirdek 
sermaye gereksinimi %7’ye ulaşmış olacaktır. Alım satım port-
föylerine, türevlere ve seküritizasyona yönelik faaliyetler 2011’in 
sonu itibariyle bu yüksek sermaye gereksinimi ile yapılmaya baş-
lanacaktır (BDDK, Ekim, 2010, s. 8).

Varlık tabanına dayalı ödenmiş sermayeyi gözden kaçırmamak 
gerekir. 2009’da Basel Komitesi ticaret defteri ve karmaşık yapılı 
ürünler için gerekli sermayeyi artırmıştır. Daha büyük yükümlü-
lükler ise 2011 yılından önce tanıtılacaktır.

Bankalar için yeni küresel sermaye standardı önümüzdeki yıllar-
da önemli ölçüde artacaktır. Bu standartların, bankaların gerçek 
sermaye düzeyi için bir zemin olarak ayarlandığı vurgulanmak-
tadır.

Bankaların risk profiline, iş modeline, hâkim ekonomik koşullara 
vb. bağlı olarak asgari seviyelerin üzerinde yeterli sermayeye sa-
hip olmasını sağlamak önemlidir. Ulusal denetim otoriteleri için 
İkinci Yapısal Blok, daha sıkı sermaye tabanı gerektirdiği için yeni 
Basel III kriterleri önemli bir unsur olmaya devam edecektir (Ca-
ruana, 2010, pp. 2-3).

Sermaye Tamponu Oluşturulması

BIS, sistematik risklerin etkin bir şekilde sınırlanması için iki te-
mel görevin takip edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu gö-
revler:

1. Reel ekonominin iniş ve çıkışlarını dengelemek için, finansal 
sistemlerin ekonomik gelişme dönemlerinde, artış ve büyü-
medeki, ekonomik daralma dönemlerinde, düşüş ve azalıştaki 
aşırı dalgalanmaları düzenlemek.

2. Özellikle önemli sayılan sistematik riskler için finansal kuruluş-
lar arasında birbirine bağlı ve ortak olan riskleri göz önünde 
bulundurmaktır (Caruana, 2010, p. 4).

Basel III’ün getirdiği yeniliklerden biri, %0 ile %2,5 aralığında öl-
çülmüş konjonktür karşıtı sermaye tamponudur. Bu tamponun 
amacı finansal döngüdeki iniş ve çıkışların etkisini azaltmaktır.

Risk Bazlı Olmayan Kaldıraç Oranı

Belirli dönüşüm oranlarıyla dikkate alınmış bilânço dışı kalemler 
ve aktifler toplamı ile ana sermaye arasında risk bazlı olmayan 
bir asgari oranın tesis edilmesi planlanmaktadır. Öngörülen kal-
dıraç oranı %36 olup, kademeli bir geçiş hedeflenmektedir (Can-
gürel, Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 2-3).

Likidite Düzenlemeleri

Asgari seviyeleri %100 olacak şekilde, likidite karşılama oranı ve 
net istikrarlı fonlama oranı isimli iki oranın düzenlemelere dâhil 
edilmesi planlanmaktadır. 2018’e kadar süren geniş bir uyum sü-
reci hedeflenmektedir.

Bunların yanında karşı taraf kredi riskinin ve alım satım hesapla-
rına ilişkin sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında hali hazırda 
devam eden değişiklik çalışmaları bulunmaktadır. Ancak Basel III 
olarak tabir edilen yeni düzenleme taslaklarının odak noktasını 
daha ziyade yasal sermayeye ilişkin çalışmalar oluşturmaktadır 
(Cangürel, Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 3).

Aslında Basel III olarak lanse edilen yeni dönem düzenlemele-
ri yasal öz kaynak hesaplamasına, finansal kaldıraca, likidite-
ye ve diğer konulara ilişkin düzenlemeler olmak üzere alt baş-
lıklara ayrılabilir. Bunun yanı sıra ülkemiz mevzuatında henüz 
uygulaması bulunmayan (çekirdek sermaye-common equity)/
(risk ağırlıklı varlıklar-risk weighted assets) oranı artırılmış; ser-
maye koruma tamponu (capital conservation buffer) ve döngü-
sel sermaye (countercyclical capital) isimli oranlar ihdas edilmiş-
tir. Söz konusu değişiklikler Basel II’nin temel felsefesinden cid-
di sapmalar göstermeyen ve yükümlülükleri daha da sıkılaştıran 
bir özellik göstermektedir. Adı geçen düzenlemelere tam uyu-
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mun sağlanmasının 2013-2019 arasındaki dönemde gerçekleş-
tirilmesi planlanmaktadır.

BASEL III’ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

Sermaye (Öz Kaynaklar)

Basel II’de yer alan öz kaynakların kapsamı değiştirilmiştir. Mev-
cut düzenlemede yer alan katkı sermayenin ana sermayenin 
%100’ünü geçemeyeceği hükmü ve üçüncü kuşak sermaye (Tier 
3) uygulaması kaldırılmıştır.

Ana sermaye (Tier 1) içinde yer alan ve zarar karşılama potan-
siyeli yüksek olan unsurlar çekirdek sermaye (common equity) 
olarak adlandırılmıştır. Çekirdek sermaye; ödenmiş sermaye, da-
ğıtılmamış karlar, kâr (zarar), diğer kapsamlı gelir tablosu kalem-
leri ile bu toplamdan düşülecek değerlerden oluşmaktadır.

Finansal kuruluşlara yapılan ve eşik değeri aşan yatırımları, 
mortgage servis hizmetlerini ve ertelenmiş vergi aktifini içeren 
düzenleyici ayarlamalar (sermayeden indirilen değerler ve ihti-
yatlı filtreler) 1 Ocak 2018’den itibaren çekirdek sermayede bir 
indirim kalemi olarak kullanılacaktır. Bunun için kademeli ola-
rak 2014’ten başlamak üzere bu unsurların %20’si, 2015’te %40’ı, 
2016’da %60’ı, 2017’de %80’i, 2018’de %100’ü çekirdek sermaye-
den indirilecektir. Bu geçiş sürecinde kalan kısımlar için eski uy-
gulamalar geçerli olacaktır.

Bundan böyle ana sermayenin çekirdek sermaye içerisinde yer 
almayan veya katkı sermaye içerisinde değerlendirilemeyecek 
olan sermaye bileşenlerinin 2013’te %90’ı tanınacak ve her yıl 
tanıma oranı %10 düşürülerek toplam 10 yıl içerisinde söz ko-
nusu unsurlar tamamen sermaye bileşeni olmaktan çıkarılacak-
tır (Cangürel, Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 5-6).

Karşı Taraf Riskinin (Counterparty Risk) Düzenlemesi

Teknik detayları oldukça yüksek olan bu teklifte, bankaların stres 
senaryoları ve tarihsel verilere dayanarak hesaplayacakları karşı 
taraf riski için ilave sermaye tutmaları amaçlanmıştır.

Kaldıraç Oranı

Sermaye oranlarını destekleyici nitelikte olan şeffaf, basit, anla-
şılır ve risk bazlı olmayan kaldıraç oranı getirilmiştir. Söz konu-
su oran birinci kuşak sermayenin (ana sermaye) belirli dönüşüm 
oranlarıyla dikkate alınmış bilanço dışı kalemler ve aktifler top-
lamına bölünmesi suretiyle (ana sermaye / aktifler + bilanço dışı 
kalemler) bulunacak olup, 2017 yılının ilk yarısına kadar sürecek 
olan paralel uygulama döneminde %3 oranı test edilecektir. Ya-
pılacak olan QIS çalışmalarının ve paralel uygulamanın sonuçları 
da dikkate alınarak nihai hali verilmiş olan kaldıraç oranı 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren “Birinci Yapısal Blok”a dâhil edilecektir 
(Cangürel, Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 7).

Döngüsellik (Procyclicality) ve Sistematik Risk

Döngüselliği yeterince dikkate almamasıyla eleştirilen Basel 
II’nin bu yöndeki eksikliğini kapatmak amacıyla ülke şartlarına 
ve tercihlerine bağlı olarak %0 ilâ %2,5 arasında değişen dön-
güsel sermaye tamponu uygulaması getirilmiştir. Anılan tam-

ponun çekirdek sermayeden ya da zararı tam karşılama kapa-
sitesi olan diğer sermaye bileşenlerinden ayrılması gerekmek-
tedir. Döngüsel sermaye tamponunun ekonominin büyüme hı-
zına bağlı olarak artırılıp azaltılmasıyla hızlı kredi büyümesinin 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir (Cangürel, 2010) (Cangürel, 
Güngör, Sevinç, Kayci, & Atalay, 2010, s. 6).

Likidite Oranları

Basel III, likiditeye ilişkin olarak likidite karşılama oranı (Liquidity 
Coverage Ratio) ve net istikrarlı fonlama oranı (net stable fun-
ding ratio) isimli iki adet oran ortaya koymaktadır.

Likidite karşılama oranı, bir bankanın likit varlıklarının, 30 gün 
içerisinde gerçekleşecek net nakit çıkışlarına bölünmesi sure-
tiyle hesaplanacaktır. Bu oranın 1’den küçük olması bankanın li-
kit varlıkları ile net nakit çıkışlarını karşılamada güçlük yaşaya-
bileceğini gösterdiğinden 1’den küçük olmaması gerekmekte-
dir. Oranda geçen net nakit çıkışı, bir bankanın 30 gün içerisinde 
gerçekleştireceği nakit çıkışları ile 30 gün içerisindeki nakit giriş-
leri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.

Likidite karşılama oranını desteklemek, yapısal likidite uyumsuz-
luklarını sınırlandırmak ve çekirdek fonlamayı belirli bir düzeyin 
üzerinde tutmak amacıyla Net İstikrarlı Fonlama Oranı (Net Stab-
le Funding Ratio -NSFR) adı altında ikinci bir oranın oluşturul-
masına çalışılmaktadır. Bu orana göre bir bankanın mevcut istik-
rarlı fonlama tutarının ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama tutarına 
oranı yüzde 100’den büyük olmalıdır. Söz konusu oranlara iliş-
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kin uygulama takvimi belirlenmiş olup, her iki oran için 1 Ocak 
2012’den itibaren bilgi amaçlı raporlamaların başlamasına, oran-
lara uyumun bir zorunluluk olarak LCR için 1 Ocak 2015 ve NSFR 
için 1 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir 
(TCMB, 2010, s. 34).

Likidite karşılama oranı için 2011-2015, net istikrarlı fonlama 
oranı için ise 2012-2018 yılları arası gözlem periyodu olarak be-
lirlenmiş, gözlem periyodunun ardından anılan oranlar için as-
gari standartların ilan edileceği belirtilmiştir.

GEÇİŞ DÜZENLEMELERİ

Yönetim ve denetim makamları yeni standartlar için bir dizi ge-
çiş düzenlemelerini 12 Eylül 2010’da duyurmuştur.

Sermayenin, yeni güçlendirilmiş tanımı ancak 5 yıldan fazla sü-
rede aşamalı olarak yapılabilecektir. Gereksinimler 2013 yılında 
tanıtılıp sunulacaktır ve tam anlamıyla 2017 yılı sonuna kadar 
uygulanması gerçekleşemeyecektir.

Sermaye araçlarından 1. kuşak (Tier 1) ve 2. kuşak (Tier 2) serma-
ye 1 Ocak 2013’te başlayarak 10 yıldan fazla sürede aşamalı ola-
rak gerçekleştirilebilecek ve 2015 yılının başında yürürlüğe gi-
recektir.

Programın şöyle olması planlanmıştır:

Toplam sermaye gereksinimi mevcut olan %8 seviyesinde kala-
cak ve böylece aşamalı olması gerekmeyecektir,

Asgari çekirdek sermaye ve 1. kuşak gereksinimleri 2013 yılı ba-
şında, sırasıyla mevcut olan %2 ve %4 seviyelerinden %3,5 ve 
%4,5 seviyesine yükselecektir.

Asgari çekirdek sermaye ve 1. kuşak gereksinimleri, 2014 yılında 
başlayarak sırasıyla %4 ve %5,5 olacaktır,

Çekirdek sermaye ve 1. kuşak sermaye için son gereksinimler 
2015 yılı başında sırasıyla %4,5 ve %6 olacaktır,

Çekirdek sermayeden oluşan ve %4,5 olan asgari gereksinim 
oranına ek olan %2,5 oranındaki sermaye koruma tamponu 1 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Ocak 

2009 
İtibariyle

Kaldıraç Oranı
Denetlemenin 

İzlenmesi

1 Ocak 2013 - 1 Ocak 2017 Arası Paralel 
Çalışma

1 Ocak 2015’de Açıklamanın Başlaması

1 Yapısal 
Blokla Yer 

Değiş.

Minimum Çekirdek Sermaye Oranı % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5

Sermaye Koruma Tamponu % 0,625 % 1,25 % 1,875 % 2,50

Minimum Çekirdek Sermaye + Sermaye 
Koruma Tamponu

% 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,125 % 5,75 % 6,375 % 7,0

CET 1 Kesintisinin Aşamalı Olarak 
Kullanılması (DTAs, MRSs ve Finans İçin 
Limitini Aşan Tutarlar da Dahil Olmak 
Üzere)

% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100

Minimum 1. Kuşak Sermaye % 4,5 % 5,5 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0

Minimum Toplam Sermaye % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0

Minimum Toplam Sermaye + Koruma 
Tamponu % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,625 % 9,25 % 9,875 % 10,5

1. Kuşak Çekirdek Sermaye veya 
2. Kuşak Çekirdek Sermaye Olarak 
Nitelendirilmeyen Sermaye Araçları

2013’de Başlayıp 10 yılı aşkın sürede aşamalı olarak devreye girecek.

Likidite Karşılama Oranı Gözlem 
Dönemi 
Başlıyor

Asgari 
Standart 

Tanımı

Net İstikrarlı Finansman Oranı Gözlem 
Dönemi 
Başlıyor

Asgari 
Standart 

Tanımı

*Gölgelemeler geçiş dönemleri gösterir – Tüm tarihler 1 Ocaktan itibarendir.
Kaynak: (The Basel Committee on Banking Supervision, October, 2010, p. 7)
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Ocak 2016’da kullanılmaya başlanacaktır. Artan bir şekilde aşa-
malı olarak uygulanacak ve 1 Ocak 2019’da tamamıyla yürürlü-
ğe girecektir,

Son olarak, kaldıraç oranı da aşamalı olarak başlatılacaktır. Test 
2013 yılında başlayacak ve 1 Ocak 2018’de revize edilecek Pillar 
I (birinci yapısal blok-asgari sermaye yükümlülüğünün) 2017 yı-
lına kadar çalışmaya devam edecektir (Caruana, 2010, pp. 5-6).

Açıklanan değişikliklerle, kaybı en yüksek oranda karşılayacak 
olan asgari çekirdek sermaye gereksinimi %2 seviyesinden %4,5 
seviyesine arttırılacaktır. Bu uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihine 
kadar kademeli geçiş yapılacaktır. Aynı dönemde çekirdek ser-
mayeyi ve diğer nitelikli finansal araçları içeren 1. kuşak Sermaye 
(Tier 1) asgari gereksinimi %4’ten %6’ya çıkarılacaktır.

Merkez Bankaları ve Denetim Otoriteleri Başkanları Grubu asga-
ri %2,5 oranında sermaye koruma tamponu uygulanması ve söz 
konusu oranının indirimler yapıldıktan sonra çekirdek mevduat-
tan karşılanması konularında uzlaşmıştır. Sermaye tamponunun 
amacı finansal ve ekonomik kriz durumlarında bankaların zarar-
larını karşılayacak düzeyde sermaye tutmalarını sağlamaktır. Söz 
konusu kriz durumlarında bankaların sermaye tamponunu kul-
lanmalarına izin verilirken, yasal sermaye oranları, asgari serma-
ye gereksinim oranına yaklaştıkça kâr dağıtımları üzerindeki sı-
nırlamalar sıkılaşacaktır. Bu uzlaşıyla birlikte etkin denetim ve 
kurumsal yönetim uygulamaları takviye edilecek ve bankaların 
sermayelerinin kötüleşmesi pahasına ihtiyari bonus ve temettü 
dağıtmaları gibi genel sorunlara dikkat çekilecektir (BDDK, Ekim, 
2010, s. 7).

Ulusal koşullara bağlı olarak %0’dan %2,5’a kadar değişen oran-
larda çekirdek sermaye veya benzer şekilde kayıpları tam anla-
mıyla karşılayan sermaye rasyosu döngüye ters (countercycli-
cal) tampon olarak uygulanacaktır. Söz konusu tamponun ama-
cı bankacılık sektörünü kredi genişlemesinin olduğu dönemler-
de koruma altına almaktır. Anılan tampon kredi genişlemesinin, 
bankacılık sektörünün sağlıklı çalışması açısından sistematik bir 
risk teşkil ettiği durumlarda uygulamaya konulacaktır. Döngüye 
ters tampon, koruma tamponu kapsamının bir uzantısı olarak 
uygulanmaya başlanacaktır.

Anılan sermaye gereksinimleri riske bağlı olmayan kaldıraç ras-
yosuyla desteklenmektedir. Temmuz ayında merkez bankala-

rı ve denetim otoriteleri başkanları paralel uygulama dönemin-
de %3 lük birinci kuşak sermaye kaldıraç oranını (tier 1 leverage 
ratio) test etmeye karar vermiştir. Paralel uygulama döneminde 
alınacak sonuçlara göre kaldıraç oranına son sekli 2017’nin ilk 
yarısında verilecek ve uygun bir gözden geçirme ve kalibrasyon-
la 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren birinci yapısal blok kapsamı-
na dâhil edilecektir (BDDK, Ekim, 2010, s. 8).

TÜRKİYE AÇISINDAN BASEL III DÜZENLEMELERİ

Basel düzenlemeleri temelde bankaların risk yönetiminde ve-
rimliliğini artırmak ve küresel ve ulusal krizleri önlemeye veya 
tahribini en aza indirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. An-
cak yaşanan krizlerde göstermektedir ki Basel II düzenlemele-
ri bu amaçlara yeteri kadar hizmet edememiştir. Bu yüzden Ba-
sel Komitesi yeni Basel III düzenlemesini hazırlamıştır. Son yaşa-
nan global kriz ardından hazırlanan Basel III düzenlemeleri sa-
dece bankaların bulundurması gereken sermaye miktarını yük-
selmekle kalmamakta, bunun yanında da yeni düzenlemeler ge-
tirmektedir.

Geçmiş yıllarda yapılmış ve yeni hazırlanan çalışmalar dikkate 
alındığında Türk Bankalarının, Basel düzenlemelerini kullanma-
ları durumunda önemli bir sermaye ihtiyacı ile karşılaşmayacak-
ları görülmektedir. Türk Bankacılık sisteminin sermaye yapısı de-
ğerlendirildiğinde özkaynaklar içersinde sermaye benzeri kredi-
lerin oranının düşük olduğu, buna mukabil ödenmiş sermaye, 
kâr yedekleri ve dağıtılmamış karlar gibi çekirdek sermaye ka-

Sermaye Taslağı Düzenlenmesi

Sermaye Taslağı Düzenlemesi
Sermaye Gereksinimleri ve Tamponları (Bütün Rakamlar Yüzde Olarak Verilmiştir)

Çekirdek Sermaye
(Kesintilerden Sonra)

1 . Kuşak Sermaye Toplam Sermaye

Asgari 4,5 6,0 8,0

Koruma Tamponu 2,5

Asgari + Koruma Tamponu 7,0 8,5 10,5

Konjoktürel Tampon Aralığı* 0 - 2,5

Kaynak: (The Bank for International Settlements, September, 2010, p. 6)
* Çekirdek sermaye ve diğer tüm tampon sermaye
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lemlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Türk Bankacılık 
sisteminin Basel III ile getirilen düzenlemelere uyum düzeyi ol-
dukça yüksek olmasının temel kaynağı 2001 yılında yaşanan ve 
sektör yeniden organize eden bankacılık krizidir.

Bu bilgilerden yola çıkarak Türk bankaları için sermaye yeterlilik 
oranı ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı arasındaki farkın ABD 
ve Avrupa’daki bankalara kıyasla daha az olması beklenmekte-
dir. Konu daha çok Avrupa ve ABD’deki bankalar açısından önem 
arz etmekte olup bu ülkelerin bankalarının sermaye bileşenleri 
arasında çekirdek sermaye olarak tanımlanmayan ancak toplam 
sermayede yer alan tutarları oldukça yüksektir. Basel III’te serma-
yenin niteliği ile ilgili değişikliklerin yapılmasının nedeni son fi-
nansal krizde banka bilânçolarında sermaye olarak gözüken tu-
tarların fonksiyonel olarak sermaye görevini yerine getirecek ni-
telikten uzak olarak görülmesidir. Ayrıca Türkiye’nin %8 olarak 
kabul edilen sermaye yeterlilik oranına ilave olarak 2006 yılında 
asgari %12’lik hedef oran belirlemesi kriz sürecinde Türk banka-
larının sermaye sıkıntısı çekmemesinde en etkili proaktif önlem-
lerden biridir. Nitekim küresel krizde Türkiye, OECD ülkeleri ara-
sında da bankacılık sektöründe kamunun sermaye desteğine ih-
tiyaç duymayan tek ülke olmuştur (BDDK Finansal Piyasalar Ra-
poru Haziran, 2010, s. 55).

BASEL III KRİTERLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Günümüze kadar olan finansal kriz dönemleri incelendiğinde 
bankaların ekonomik gelişmelerin olumlu olduğu dönemlerde 
kredi arzlarını genişlettiği, hissedarlarına ve çalışanlarına yük-
sek oranda kâr dağıttıkları, buna karşılık ekonomik gelişmele-
rin olumsuz olduğu dönemlerde kredi arzını kısarak reel sektö-
re kaynak aktarımında kısıntıya gittikleri ve ekonomik büyüme-
nin daha da olumsuz etkilenmesine yol açtıkları görülmektedir.

Basel III ile getirilen en önemli husus, bu olumsuzluğun önüne 
geçilmesini sağlamak üzere “döngüsel sermaye tamponu” ve 
“sermaye koruma tamponu” uygulamalarının hayata geçirilme-
sidir. Bu yönüyle bakıldığında Basel III’ün ilave sermaye ihtiyacı 

doğurmasına bağlı olarak bir dönem için bankaların öz kaynak 
karşılıklarını olumsuz etkileyeceği düşünülse de orta vadede bu 
belirtilen tedbirler dolayısıyla ekonomik büyümeye olumlu kat-
kı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca daha güçlü sermaye yapı-
sına sahip bir bankacılık sisteminin makro ekonomik dengelerin 
oluşmasında daha etkin rol oynayacağı açıktır.

Basel III ile ilgili dört temel nokta vurgulanmalıdır:

i. Yeni Basel III paketi finans sektörüne daha fazla açıklık sağlar. 
Belirsizliği gidermek için önemli katkılarda bulunabilir.

ii. Yeni Basel III paketi mikro ve makro düzeyde olan ihtiyatlı-
lık gelişmelerini birleştirir. Amaç, sistematik riskle başa çık-
mak ve finansal sistemin ekonomik gelişmelerin getireceği 
artış veya azalış seyrini değerlendirmek için uygun sermaye 
planlarını kurmaktır. Basel III araçları sistematik riski sınırlan-
dırmak için uygun olacaktır.

iii. Basel III ile gereğine uygun ve uzun bir geçiş dönemi planlan-
maktadır. Genel kabul görmüş geçiş düzenlemeleri, hala eko-
nomiye yeni kredi akışını desteklerken bankacılık sektörünün 
uygun kazanç koruma ve sermaye artırma yoluyla daha yük-
sek sermaye standartlarıyla buluşmasını sağlamaya yardımcı 
olacaktır.

iv. Kayıtsızlıktan kaçınılmalıdır. Bankalar ve denetçiler, hem de-
rin mali krizden sürdürülebilir bir küresel toparlanma sağla-
mak için hem de davranışsal değişiklikleri teşvik etmek için 
çabalarını iki katına çıkarmak zorunda kalacaklardır. Mümkün 
olan en kısa zamanda koruma tampon gereksinimini karşıla-
mak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Ayrıca Piyasa Disipli-
ni (Pillar III) de kayıtsızlığa karşı korunmada önemli bir rol oy-
namaktadır (Caruana, 2010, p. 6).
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SONUÇ

Geçmişte yaşanan ve yaşanmakta olan krizler uluslararası taraf-
sız bir düzenleyici kurulun gözetiminde dünya çapında kabul 
gören bazı standartlar geliştirmenin zorunluluğunu ortaya çı-
karmıştır. Son 20 yıl içerisinde denetim ve gözetim otoritesi hali-
ne gelen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), sürekli yayınladığı 
çalışmalar ile bankacılık sektörünün de içinde olduğu dünya fi-
nans piyasalarınca kabul gören uluslararası bir risk yönetim sis-
teminin mimarı konumundadır.

Türkiye’de de risk yönetimi uluslararası bankacılık sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik yapı içerisinde önemli gün-
dem maddelerinden birini oluşturmuştur. Türkiye gibi ülkeler-
de banka krizlerinim temeline inildiğinde, ülkede mevcut olan 
makroekonomik dengesizliklerle beraber yetersiz sermaye, iyi 
bir denetim ve gözetim otoritesinin olmaması ile kötü bir risk 
yönetimi ortamında gelişen sıcak para hareketlerinin olduğu 
görülecektir. 2000 yılı bankacılık krizinde yaşanan Demirbank 
olayında kötü bir risk yönetimi, ülkeden kısa vadeli sermaye ka-
çışı sırasında bankanın batmasına sebep olmuştur Diğer taraf-
tan 2003 yılında ortaya çıkarılan İmar Bankası olayı bankacılık ta-
rihine geçebilecek ilginç operasyonel risk örneklerinden birisi-
dir. Burada banka sahipleri resmi bankacılık lisansı ile gayri meş-
ru bankacılık yaparak kamuyu dolandırmışlardır. Bu iki olay bize 
bankacılık sisteminde denetim, şeffaflık ve risk yönetimi konula-
rının ihmal edilemez olduğunu göstermektedir.

1988’de Basel’de toplanan komitenin bankalar için öngördüğü 
ve Basel I olarak bilinen sermaye kuralları güncellenerek 2004’te 
yerini Basel II kurallarına bırakmıştır. Basel II’nin amacı, finansal 
ve operasyonel risklere karşı bankaların rezervlerinde bulundur-
maları gereken sermaye miktarıyla ilgili uluslararası bir standart 
getirmek, böylelikle banka iflaslarına yol açan uluslararası krizle-
ri engellemekti. Ancak risklerin hesaplanması konusundaki ek-
siklikler Basel II’nin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına yol açmış, 
küresel krizden bu yana konu üzerinde yeniden çalışılmalara 
başlanmıştır. Avrupa Komisyonu, 2006’da kabul edilen ve Basel 
III kriterleri olarak bilinen Sermaye Yükümlülükleri Yönergesi’ni 
(The Capital Requirements Directive) dört kez gözden geçirmiş-
tir.

Bankaların risklerinin tanımlanması konusunda 12 Eylül 2010 ta-
rihinde Merkez Bankaları ve Denetim Otoriteleri Başkanları, sis-
tematik önemi haiz finansal kuruluşların Basel III standartları çer-
çevesinin ötesinde kayıpları karşılayacak kapasiteye sahip olma-
ları konusunda fikir birliğine varmışlardır.

Basel kriterleri toplantıya katılan ülkeler tarafından zorunlu ola-
rak uygulanması düşünülen ancak ülke mevzuatlarına eşzaman-
lı olarak geçmemesi nedeniyle daha çok rehber niteliği taşıyan 
ilkeler olarak son derece önemlidir.

Yayınlanan ve yayınlanacak olan Basel Kriterleri bir önceki kriter-
lerin açıklarını gideren ve gelişmelere göre daha da iyileştirilerek 
hatasızlaştırılmaya çalışılan kriterler olarak yeni bakış açılarıyla 
varlıklarını sürdürmeye devam edecektir. 
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Otomotiv sektörünün deneyimli bir ismisiniz. Öncelikle oto-
motiv sektörünün nasıl görüyorsunuz? 

S
ektörün kritik bir eşikte durduğunu söyleyebilirim. İhra-
cattaki liderlik başka sektörlere kayıyor. Otomotiv sek-
törünün yeni bir çıkış yakalaması gerektiğini düşünüyo-

rum. Geçmişte çizilen bir başarı grafiği var, yeni hamlelerle bu çı-
kış desteklenmezse düşüşe geçebilir. 

Otomotiv sektörüne uzun yıllarını veren Mehmet Buldurgan 
şu anda ne yapıyor? 

Profesyonel yöneticilik hayatımın önemli bir bölümünde oto-
motiv sektörüne hizmet vererek geçirdim. Proaktif yönetim an-
layışı ve farklı şirket kültürlerine adaptasyonu bu dönemde mü-
kemmelleştirdim. Yaklaşık 1 yıl önce kendi şirketim MBCO Stra-
teji Danışmanlık Ti. Ltd. Şti.’yi kurdum. 

İki önemli ve sorumluluğu yüksek görevim var. Belçikalı Koramic 
Holding’ e ait Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanıyım, ayrıca Şevket Sabancı’nın Esaslı Grup Gıda A.Ş. şir-
ketinde Yönetim Kurulu Murahhas Aza görevinde bulunuyorum.

İş hayatı size ilk olarak ne öğretti ve şirketinizi hangi alanda 
konumlandırıyorsunuz?

Aslında sadece otomobil değil toplamda 35 yıllık iş hayatında 
belki de öğrendiğim en iyi konu girişimcilik oldu. İş hayatında 

“İş ortaklığı her zaman yeni 
fikirleri ortaya çıkartır”

 İğneden elmaya, ayakkabıdan teknolojik 
ürünlere kadar herşeyin satıldığı internette 
artık şirket satışı da, alışı da yapılacak. Mehmet 
Buldurgan, www.sirketortagim.com web portalında 
şirketine ortak arayan işletmelerle, şirketlere 
ortak olmak isteyen yatırımcıları aynı çatı altında 
buluşturuyor. Türkiye’de ilk ve tek olan bu 
girişimle, şirket evlilikleri kurumsal bir ciddiyetle 
ele alınacak, iş dünyasına yeni bir kültür ve iş 
anlayışı yerleşecek. Küçük ve orta boy işletmelerin 
birleşerek güçlenmeleri gerektiğini ifade eden 
Buldurgan, “Güçbirliği için bir araya gelmeyen 
şirketler maalesef yok olacaktır” diyor.

aktif olarak yerine getirdiğim girişimcilik ruhunu sıfırdan bir ya-
tırıma kanalize etti. 

Şirketimiz iki kulvarda faaliyet gösterecek. Yönetim kurulu üye-
likleri ve şirket evlilikleri, daha sonra internette şirket evliliği pro-
jesini başlattım.

Türkiye’de ilk defa web portalinde şirket alım ve satımı yapmak 
isteyen KOBİ’leri evlendirmek için düğmeye bastım.  Dünyada 
benzerlerine ender rastlanan bir iş fikrini www.sirketortagim.
com ile Türkiye’ye kazandırıyorum. 

Bu fikir kafanızda nasıl şekillendi, iş fikrini oluşturmak için 
neler yaptınız? 

Yaklaşık 1 yıl önce bu konuda kafa yormaya başladım. Öncelik-
le iki eksikliği gördüm. Bunlardan birincisi belli bir büyüklüğe 
erişen işletmeler ortak bulma ve işini büyütme konusunda bir 
problem yaşamıyor. Sayıları 3 milyon 200 bini bulan KOBİ’lerin 
bu alanda büyük bilgi eksikliği yaşıyor. İkincisi ise internette her-
şey alınıyor satılıyor. Bir tek şirket alışverişi yoktur. Ürettiğim iş 
fikrinin KOBİ’ler  için çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyo-
rum. Hem satıcı, hem alıcı hem de danışmanlar bir sacayağı gibi 
web portalinde buluşuyor.

MBCO Stratejik ve Yatırım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan:
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KOBİ’lerin geleceğini değiştirecek bir girişim gibi görünü-
yor? KOBİ’lerin yaşaması ve ticari hayatlarını devam ettirme-
si için evlenmeleri mi gerekiyor? 

İş ortaklığı kesinlikle işi büyütür. Finansman ve yönetim anlamın-
da yeni fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Böylelikle KOBİ’ler 
birbirlerinin eksikliğini tamamlayacaktır. 

www.sirketortagim.com’un işleyişini anlatır mısınız? 

Türkiye’de ilk ve tek olan bu girişimle, şirket evlilikleri kurumsal 
bir ciddiyetle ele alınacak, iş dünyasına yeni bir kültür ve iş an-
layışı yerleşecek. Yeni ekonomik hayatın önemli mecralarından 
biri olan e-ticaretin payı her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi-
nin alışveriş yaptığı sanal alışveriş portallarında her türlü ürünün 
satışı gerçekleştiriliyor. Şimdi de şirket almak isteyenler ve şirke-
tini satmak isteyenler web’de buluşacak. İlk 1.000 üye ücretsiz 
olarak kayıt olma imkanı tanıdık. Bu firmalar birbirleri ile www.
sirketortagim.com üzerinden iletişime geçecek. 

Son olarak büyümek isteyen KOBİ’lere tavsiyeleriniz ne ola-
cak? 

Küçük ve orta boy işletmelerin birleşerek güçlenmeleri gere-
kiyor. Aksi takdirde üzülerek söylüyorum ki, yok olacaklar. Türk 
ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lere vizyon kazandıra-
cak bir girişimde bulundum. Şirket evliliği konusunda KOBİ’lere 
gereken önem verilmiyordu. Türkiye’de bu konuda büyük bir ek-
siklik gördüğümüz için bu girişimi hayata geçirmeye karar ver-
dik. www.sirketortagim.com şirketlere yeni bir kültür ve iş anla-
yışı kazandıracak. 

Mehmet Buldurgan ve Şirket Ortağım Ekibi

250’yi aşkın KOBİ, www.sirketortagim.com web portalın-
da şirket evliliği için zemin yokluyor.

Yeni ekonomik hayatın önemli mecralarından biri olan 
e-ticaretin payı her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişinin 
alışveriş yaptığı sanal alışveriş portallarında her türlü ürü-
nün satışı gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en önemli şirketlerin-
de üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Buldurgan, şimdi bu 
birikimini KOBİ’lere yansıtıyor. Buldurgan, Türkiye’nin ilk on-
line şirket evliliği web portalını hayata geçirdi. 250’yi aşkın 
KOBİ, www.sirketortagim.com web portalında şirket evlili-
ği için zemin yokluyor.  

Mehmet Buldurgan, www.sirketortagim.com web porta-
lında şirketine ortak arayan işletmelerle, şirketlere ortak 
olmak isteyen yatırımcıları aynı çatı altında buluşturuyor. 
Türkiye’de ilk ve tek olan bu girişimle, şirket evlilikleri kurum-
sal bir ciddiyetle ele alınacak, iş dünyasına yeni bir kültür ve 
iş anlayışı yerleşecek.

Türk ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lere vizyon 
kazandıracak bir girişimde bulunduklarını söyleyen Buldur-
gan, “Bu projeye başlarken iki eksiklik tespit ettim. Birincisi 
internette herşey satılıyor, ama bir tek şirket satışı yapılmı-
yordu. İkincisi ise şirket evliliği konusunda KOBİ’lere gereken 
önem verilmiyordu. Türkiye’de bu konuda büyük bir eksiklik 
gördüğümüz için bu girişimi hayata geçirmeye karar verdik. 
www.sirketortagim.com şirketlere yeni bir kültür ve iş anla-
yışı kazandıracak” diye konuştu.
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İÇİMİZDEN BİRİ

T
uzcular Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1997 yılında Ford 
Otosan’ın Edirne ve Kırklareli Yetkili Satıcılığının alınması 
ile kurulmuştur.

Günümüzde, Tuzcular Otomotiv A.Ş. olarak, ilki 1998 yılında açılan 
Edirne Merkez, ikincisi 2002 yılında açılan Lüleburgaz ve üçüncüsü 
2007 yılında faaliyetine başlayan Keşan olmak üzere 3 farklı nokta-
da, toplamda 9.000 m2 kapalı alana ulaşan 3S plazalarımızda Ford 
markası ile hizmet sunmaktayız. Lüle-
burgaz ve Keşan Plazalarımızda ayrıca 
Ford Cargo Yetkili Servisi olarak da hiz-
met vermekteyiz. 

Ülke değerlerini ön planda tutmak ve 
kalkınmasına önem vermek, müşteri-
lerinin memnuniyeti için sürekli kendi-
ni yenilemek, çevre duyarlılığına haiz 
ve sosyal yardımlaşmaya katkı sağla-
mak ve tercih ve referans gösterebile-
cek bir marka olabilmek için devamlı 
daha iyisini elde etmek misyonu için ça-
lışan  Tuzcular Otomotiv A.Ş., Ford mar-
kasını Trakya yöresinde başarı ile tem-
sil etmektedir. 

1998 yılında faaliyete başlayan Tuz-
cular Sigorta firmamız, önceleri Tuz-
cular Otomotiv A.Ş. çatısı altında satı-
lan araçlar için zorunlu trafik sigortası 
ve araç kasko poliçeleri üretimi yapar-
ken, ilerleyen teknoloji ve büyüyen eko-
nomide çalıştığı şirketleri, sistemini, şu-
belerini, hizmet yelpazesini ve kadrosu-
nu geliştirerek sigortacılık alanında bir 
çok ürün ile hizmetlerine devam etmek-
tedir. Sigortanın “talep edilmesi gere-
ken bir ihtiyaç” olması gerekliliği ile sa-
dece ürün satışı olarak değil, müşteri-
lerinin ihtiyaçları doğrultusunda sigor-
ta bilinçlendirmesi misyonunu da üstlenen Tuzcular Sigorta, ihti-
yaç duyulduğu her an müşterilerinin yanında olmak ilkesi ile hiz-
met vermektedir.

Yaşadığımız yüzyılda sosyalleşen insanlarımız satınalma gücüne 
eriştiklerinde ilk olarak “araç” satın alıyorlar. Sosyal statülerinin ve 
gelirlerinin değişimine ve artmasına paralel olarak satın aldıkları 
araç markaları da değişim gösteriyor. Ülkemizde kişi başına gelirin 
artış göstermesiyle bireylerin araç sahibi olma yaşı düşüyor, buna 
paralel 1000 kişiye düşen araç sayısı da artıyor. İşte burada, halen 

daha Avrupa ortalamasının çok altında olan bu istatistiğimiz bir-
çok markanın pazardan pay alma rekabetine dönüşmüş durumda.  

Markaların artan rekabeti neticesinde belirleyici taraf müşteri olu-
yor. Bu da müşterilerin elini güçlendiriyor ve beklentilerinin artma-
sına sebep oluyor. En uygun ve cazip fiyata, alabileceklerinin en iyi-
sini almak için araştırma ve karşılaştırma yapan müşteri ile karşı 
karşıyayız. Zaman çok değerli olduğu için de, müşteri bu araştırma-
yı internet üstünden yapıyor. Tüm markaları sitelerinden araştırdığı 
gibi, sosyal medyadan da fazlasıyla yararlanıyorlar. Bu da otomo-
tiv markalarının ve bayilerinin kendilerini çok iyi pazarlamalarını ve 
her mecrada müşteriye yakın olmalarını gerektiriyor.

Trakya yöresinin Edirne ve Kırklareli illerinin ekonomileri tarım ağır-
lıklı olduğundan, gelişmekte olan sanayileri de çoğunlukla tarımsal 
ürünlerin işlendiği tarıma dayalı sanayi işletmelerinden oluşmak-
tadır. Bu ekonomik yapı sonucunda yöre halkı hem binek, hem de 
hafif ticari araç satın alımlarında çoğunlukla ekonomik fiyatlı araç-
ları tercih etmektedir. Ayrıca, tarıma dayalı gelirden dolayı yılda bir 
ödemeli finansman yöremizde satın almada tercih sebebi olmak-
tadır. Yöreye para giriş hızı hasat döneminde artmakta olduğun-

dan, bu dönemi kapsayan yılın ikin-
ci yarısında otomotiv sektörü özellikle 
canlı geçmektedir.          

OYDER, misyonu içinde en önemli yeri 
tutan, yapılan yatırımların güvence al-
tına alınması ve bu mesleğin sürdürü-
lebilir olması için, biz Yetkili Satıcıların 
varlıklarımızın devamını sağlayacak en 
önemli hususu olan kalifiye insan gücü 
yaratmak için Teknik lise ve Üniversite-
ler ile işbirliği yapmalıdır. Otomotiv sek-
törüne yetenekli ve istekli gençleri istih-
dama teşvik edecek uygulamaları ha-
yata geçirmek için çözüm arayışları ge-
liştirmeli, ilgili kurumlar arasındaki ile-
tişimi, işbirliğini ve dayanışmayı sağla-
malıdır. Bu Otomotiv Yetkili Satıcıları 
için kalıcı çözüm üretilmesi gereken ile-
risi için en hayati önem taşıyan tehdit-
lerden biridir. 

Her geçen gün artan maliyetlerimi-
zi karşılayarak, içinde bulunduğumuz 
karsızlık ortamından makul karlılıkla-
ra sahip olabilmek için, maliyetlerimi-
zi sıkı kontrol altına alacak ve güncel 
operasyonlarımızda verimliliğimizi iyi-
leştirebilmek üzere detaylara hakim, en 
alttan yetişmiş, yaşanmış tecrübelere 
sahip kalifiye insan gücüne eskisinden 

çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Unutmamalıyız ki, bizi biz yapan 
en önemli gücümüz insandır.

Bizde Tuzcular Otomotiv olarak, otomotiv konusunda müşterileri-
mizin her alanda çözüm ortağı olarak hareket etmeye fevkalade 
özen gösteriyor, tüm hizmetlerimizi farklı olmak ve farkındalık ya-
ratmak üzerine kurguluyoruz. Bu farkı yaratmak için, çalışanlarımı-
zın mutluluğunu sağlayan, kişisel gelişimlerine değer veren ve çalı-
şılması tercih edilecek kurumsal bir işveren olmayı hedefleyerek ça-
lışıyoruz. Mutlu çalışanlarla, müşterilerimizin memnuniyet derece-
lerini çok memnuna yükseltmeyi ilke ediniyoruz. 

“Müşterilerimizin 
çözüm ortağıyız”
Ertunga BİLGİÇ
Tuzcular Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür
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İŞ ORTAKLARIMIZ

2012 Chevron’un Türkiye’de Prista Oil 
ortaklığı ile atılım yılı oldu;

Yatırımlar 2013’de de 
devam edecek

İrem FENEMEN
Prista Oil Türkiye
Pazarlama Direktörü
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Bize Prista Oil ve Chevron’dan biraz bahsedebilir misiniz?

M
erkezi San Ramon, Kalifornia, Amerika Birleşik Dev-
letleri olan ve dünya çapında faaliyet gösteren işti-
rakleriyle Chevron, dünyanın önde gelen entegre 

enerji şirketlerinden biridir. Madeni yağ pazarında da dünyanın 
4.büyük entegre üreticisi olan Chevron’un dünya genelinde 15 
madeni yağ üretim tesisi bulunmaktadır. 

Prista Oil, Türkiye’yi de içeren bir coğrafyada 
Chevron’un Texaco markalı madeni yağlarının distri-
bütörüdür.

Prista Oil olarak Türkiye tesisimizi İzmit Körfez’de 2003 
yılında faaliyete geçirdik. Ayrıca Bulgaristan’da 2 adet 
madeni yağ harmanlama tesisi ve 1 adet de gres fabri-
kamız mevcuttur.

“Madeni yağ” denildiğinde ne anlamalıyız? Bu tarz 
yağlar nasıl elde edilir ve nerelerde kullanılır?

Hareket eden metallerin arasında bir film tabakası oluşturarak 
hareketi kolaylaştıran, sürtünmeyi , korozyonu önleyen ve ham 
petrolün rafine edilmesi sonucu elde edilen baz yağ isimli petrol 
türevine, kimyasal katkı maddesi ilavesi ile elde edilen ürünler , 
madeni yağ genel başlığı altında toplanır. Baz yağlar rafineriler-
de üretilir. Rafineri, ham petrolün farklı ürünler verecek şekilde 
damıtıldığı tesislerdir. Ham petrolden en son çıkan ürün, yağlayı-
cı maddelerin baz yağlarıdır. Chevron’un da ana faaliyetlerinden 
biri petrol arama ve rafinasyon dünyada belli başlı enerji devleri-
nin operasyonlarındandır. Chevron, dünya genelinde 16 rafine-
risi ile günlük yaklaşık 2.6 milyon varil ham petrol işlemektedir.

Madeni yağlar da endüstride ve otomotiv pazarında kullanılan 
şeklinde başlıca iki gruba ayrılır.

Kaç tip motor yağı vardır? 

Otomotiv grubu motor yağlarını binek ve hafif ticari, ağır hiz-
met, motosiklet ve deniz motoru, dişli ve transmisyon, fren hid-
roliği, debriyaj sıvıları, antifriz / soğutucu ve gres yağları olarak 
gruplandırabiliriz.  

Bir motorda ne tip bir yağ kullanılacağına kimler karar verir? 

Motorda hangi yağın kullanılacağına, otomotiv üreticileri uygu-
ladıkları motor tipine göre karar vermektedir. Otomotiv üreticile-
ri kendi motorlarında kullanılacak yağlarda bulunması gereken 
özellikleri kendilerine göre sınıflandırmış ve isimlendirmişlerdir. 
Bunun için teknik bir şartname hazırlarlar. Bu teknik şartname-
de performans sınıfı esastır. Her otomotiv üreticisi de bu perfor-

mans sınıfına kendi terminolojisinde bir kod verir; MB 
228.5; VW 505.00; BWW-Longlife; MAN 3277 gibi.

Madeni yağ üreticileri de çok ciddi Ar-Ge çalışmaları 
yürüterek ve yüksek ücretler ödeyerek otomotiv üre-
ticilerinde kendi ürünlerini bu performans sınıflarına 
göre test ettirir ve onay alırlar.

Texaco’nun da birçok otomotiv üreticisinden motor 
yağı onayları mevcuttur. 

Avrupa’da ve Türkiye’de sektör için önemli gördüğünüz ge-
lişmelerden bahseder misiniz?

Türkiye’deki pazar geçen seneye göre bir miktar küçülmede gö-
zükse bile ülkemizin önceki yıllarda bu sektörde göstermiş oldu-
ğu müthiş büyüme çok dikkat çekicidir. Bizim gibi yabancı yatı-
rımcıların da önceliği Türkiye pazarıdır.

Geçtiğimiz 10 yılda kişi başına binek otomobili sayısı önemli öl-
çüde artmıştır ama 100 kişiye 11 otomobil civarında olan bu de-
ğer, Avrupa ortalaması olan 100 kişiye 44 otomobil seviyesinin 
hala oldukça altındadır.Bu nedenle büyümenin önümüzdeki yıl-
larda devam etmesi beklenmektedir.

Emisyon mevzuatı da yeni motor tasarımlarını, yakıt ve yağ tek-
nolojisini gelişmeye zorlamaktadır.

Otomobil üreticileri garanti sürelerini arttırmakta ve aynı za-
manda garanti sürelerini 3 yıldan 5 yıla veya 100 000 km’ye çı-
karmak için müşterilere daha fazla imkanlar sunmaktadır. Mün-
hasırlık veya çoklu marka bazında yağ satışı yapan otomobil ba-
yilerine ait satış sonrası servis merkezlerinin ve yetkisiz servisle-
rin toplam satışların 2/3’ünden fazlasını gerçekleştirdiği tahmin 
edilmektedir. Dizel motor teknolojisi artık yüksek performanslı 
benzinli motorlarla yarışmakta ve modern dizel motorlar için üs-
tün kaliteli, düşük sülfatlı küle sahip, düşük fosforlu ve düşük kü-
kürtlü (SAPS) ürünler istenmektedir. Türkiye’de devam eden eko-
nomik düzelme ve araç filosundaki güçlü artış otomotiv yağla-
rı talebini destekleyecekse de daha üstün kaliteli yağlar gerek-
tiren ve bununla birlikte daha uzun yağ değişim aralıklarına sa-
hip daha gelişmiş motor teknolojilerine doğru olan ve gittikçe 
hızlanan gidişi de göz önünde bulunduruyoruz. Eski teknoloji-
li ürünler yerlerini yeni teknolojilere bıraktıkça otomotiv üreti-
cilerinin spesifikasyonlarının etkisi ile özellikle yetkili servislerde 
motor yağı pazarının profilinin önemli ölçüde yüksek teknoloji-
ye ve servis sınıflarına sahip yağlara doğru kayacağını hatta bu 
değişiminin şimdiden başladığını biliyoruz.

Prista Oil’in yakın, orta ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Biz Prista olarak öncelikle stratejik satın almaları tamamlayarak 
Doğu Avrupa’daki bağımsız en büyük madeni yağ üreticisi ol-
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mayı hedefliyoruz. Sonrasında 4 yıllık bir plan 
içinde Avrupa’daki en büyük ikinci bağımsız 
madeni yağ üreticisi olmayı amaçlıyoruz. Bul-
garistan dışında asıl yatırım noktamız her za-
man öncelikli olarak Türkiye olarak kalacaktır; 
aynı zamanda 2013’te de Polonya, Ukrayna ve 
Yunanistan’da yayılmak üzere çalışmalarımızı 

devam ettiriyoruz.

Ayrıca ilk defa OYDER’in 26 Nisan 2012’de Haliç Kongre Merke-
zinde  düzenlediği “Markalaşmanın Gücü” kongresinde bahsetti-
ğimiz Türkiye’deki yetkili ve özel servisler yatırım projemizi de ar-
tan fonlarla devam ettireceğiz.

Prista Oil’in Chevron ile ortaklaşa başlattığı yatırım projesi-
nin detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD – European Bank for Re-
construction and Development) dünyadan 63 ülkenin,Avrupa 
Birliği’nin ve Avrupa Yatırım Bankası’nın ortaklaşa kurduğu bir 
yatırım bankasıdır. EBRD, Avrupa’nın tüm ülkelerinde gelecek 
gördüğü sektörlerde ciddi yatırımlar yapmaktadır.

Chevron ile ortak yürüttüğümüz yetkili ve özel servis projemiz 
için de EBRD’den Euro bazında yüklü bir fon ayrılmıştır. Bu fon 
yetkili ve gelişmekte olan özel servislerde uzun vadeli anlaşma-
lara dayalı  özellikle işletme sermayesi desteği anlamında nakit 
yatırım veya yağlama ekipman desteği olarak kullanılacaktır.

Türkiye ekibi olarak yurtdışı merkezimizin bizden beklentisi bu 
fonu önümüzdeki altı maksimum sekiz ay içinde doğru servis-
ler ile anlaşmaya çevirmektir. Verilen nakit yatırım veya ekipman 
desteği karşılığında yetkili veya özel servisin kullandığı madeni 
yağların tedariği esasına dayanan bu proje ileriye yönelik olarak 
sektöre inancımızın tam olduğunun bir göstergesidir.

Tabi burada en önemli konulardan biri de servisin hizmet verdi-
ği otomotiv markasının istediği madeni yağ onaylarına sahip ol-

maktır. Madeni yağ onayına sahip olmayan bir firmanın yetkili ve 
özel servislerde şansı olamaz. Çünkü bizim yapacağımız finansal 
yatırımın yetkili satıcı veya özel servis sahibi için anlamının yanı 
sıra mutlaka işin teknik tarafında da servise gelen aracın karteri-
ne inen yağın da mutlaka dünya standartlarında olması gerekir. 
Prista ve Chevron olarak bizim bu konuda kanıtlanmış bir geçmi-
şimiz zaten mevcuttur.  

Bu proje ilerleyen yıllarda nasıl devam edecek?

Ayrılan fon sadece bir başlangıç, ilk dalga diyebiliriz.Bu fonun 
dağıtılması tamamlandıktan ve proje yürümeye tam kapasite ile 
başladıktan sonra EBRD ile yeni bir fonlama üzerine tekrar gö-
rüşmeler yapacağız.Türkiye otomotiv pazarının geçmiş yıllarda 
gösterdiği performans ve ileriye yönelik de tüm Türkiye ve Avru-
pa otoritelerince yine lokomotif sektörlerin başında gösterilme-
si bizim de yatırımlarımızı desteklemektedir.

Ayrıca; Havoline® Servis Programı (HSP) adı altında bir pa-
zarlama programınız var; bununla ilgili de bilgi verir misiniz?

Havoline®, Texaco’nun benzinli motor yağ markasıdır. Chevron 
tüm Avrupa’da Havoline® WorkShop Program orijinal ismi ile bir 
pazarlama programı başlattı. Türkiye’de biz programı Havoline 
Servis Programı olarak lanse ediyoruz; 1 Ekim 2012 itibarıyla tam 
anlamı ile program başlamış olacak.

Havoline® Servis Programı esasen özel servislere yönelik bir 
programdır. Servis’in büyüklüğüne ve gereksinimlerine bağlı 
olarak farklı pazarlama desteklerini içerir. Bütün Havoline® mo-
tor yağları, Techron® yakıt sistemi temizleyicileri ve otomotiv 
yardımcı ürün çeşitleri ile servis; Havoline® markalı servis giydir-
meleri, satış noktası materyalleri (POS), ürünleri ve servis kitle-
ri; servisin müşteri elde etme ve elde tutma faaliyetinize yardım-
cı olmak için Havoline® markalı promosyon ve pazarlama kam-
panyalarına erişim; Texaco® uygun ürün tavsiye araçlarının yanı 
tüm Avrupa’da online izlenebilen resmi Havoline® Servisi olarak 
www.havoline.com adresine kayıt gibi.

Havoline® Servis Programı’na katılan her servise kurumsal kim-
liklerini destekleyici giydirme; servis içinde kullanacakları mar-
kalı servis sarf malzemeleri , teşhir malzemeleri bedelsiz olarak 
verilecek ayrıca servis belli bir puan karşılığı kendi seçimine göre 
belirleyeceği bir hediye paketine de sahip olacaktır.

Amacımız; marka bilinirliğimizi tabana kadar ulaştırabilmek ve 
gerek son kullanıcılar ile gerekse de Türkiye’de araca konulan 
madeni yağ için asıl karar verici olan servisler ile uzun vadeli ve 
sağlam işbirliktelikleri oluşturmaktır.

Prista Oil kendine, stratejik bir iş ortağı olarak neden OYDER’i 
seçmiştir?

Yatırım projemiz için en doğru ve ilk hedef potansiyel iş ortak-
larımız OYDER’e üye firmalardır. Bu firmaları birebir ve yüz yüze 
ziyaret ederek de projenin detaylarını paylaşıyoruz ve bütçemi-
zi de hızla harcamaya başladık ama sizin kanalınız ile daha geniş 
bir hedef kitleye kendimizi ve projemizi ifade imkanı bulduk. 
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A
nkara Ticaret Odası tarafından yapılan bir araştırmada, 
Kasım – Ocak döneminde kazaların ortalama %20 art-
tığı ve dönemsel bazda en çok kazanın bu 3 aylık dö-

nemde olduğu görülüyor. Söz konusu kazaların önlenmesi için 
yapılması gerekenlerin başında ise kış lastiği kullanımı geliyor. 
Birçok Avrupa ülkesinde, trafikte can güvenliğinin sağlanması 
adına ekim ve mart ayları arasında kış lastiği kullanımı zorunlu 
tutuluyor. Kış aylarında güvenle seyahat edebilmek ve can kay-
bına neden olan kazaları en aza indirebilmek adına benzer bir 
uygulama ülkemiz için de gündemde… 

Hava sıcaklığı 7°C’nin altındaysa kış lastiği kullanılmalı

Kış lastiği üretiminde yüksek teknolojik birikim ve altyapı öne çı-
kıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklık derecelerinde ve kış kullanım 

Lassa’nın alt yapısı kış lastiği 
regülasyonu için hazır

Egemen ATIŞ
Ürün Yönetimi Direktörü
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koşullarında performans gösterebilmeleri için yaz lastiklerinden 
farklı desen ve karışım yapısına sahipler. Bileşimindeki yüksek si-
lika oranı sayesinde yumuşaklığını düşük sıcaklıktaki havalarda 
da koruyan kış lastikleri, kış şartları için tasarlanmış özel profille-
ri sayesinde ıslak ve karlı zeminlerde üstün yol tutuş sağlıyor. Bu-
nun yanı sıra, hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde, yaz lastik-
lerinde kullanılan karışımlar sertleşerek tutunma özelliklerinin 
bir kısmını kaybederler. Bu nedenle, kış lastiklerinin sadece karlı 
ve buzlu zeminlerde değil, hava sıcaklığının 7°C’nin altına indiği 
her koşulda kullanılmasını gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. 

Kış lastikleri, karlı zeminde yaz lastiğine göre %20 daha başarı-
lı fren performansına sahipler. Diğer yandan, çoğu zaman müş-
terilerimizden “2 kış lastiği kullansak yeterli mi?” sorusunu alıyo-
ruz. Böyle bir durumda aracın ön ve arka aksındaki lastikler sürüş 
özellikleri açısından çok farklılaşır, aracın ani frenleme, viraj alma 
gibi manevralar sırasında kontrolü zorlaşır. Bu nedenle kış lastik-
lerinin 4’lü set olarak kullanılması gerektiğinin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. Bunun yanı sıra, bir aracın 4 çeker olması tüm 
mevsimlerde üstün çekiş özelliği sağlar. Ancak, ani frenleme ve 
viraj alma sırasında yol tutuş özellikleri araçtan çok lastiğe bağlı 
performans özellikleridir. Bu nedenle, kış şartlarında bu özellik-
ler yaz lastiklerinde zayıfladığından 4x4 araçlarda da kış şartla-
rında kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Sertifikalı Snowflake etiketli kış lastikleri tercih edilmeli

Hava koşullarına uyumlarına göre kış lastikleri iki farklı şekil-
de etiketleniyor: M&S (Mud&Snow - Çamur ve Kar) ve Snowfla-
ke (Yoğun kar). M&S tamamen firmaların inisiyatifinde bulunu-
yor; Snowflake ibaresi olan lastikler ise belirli testlere tabi tutu-
larak standartlar dahilinde sürücülere sunuluyor. Bu regülasyon-
la birlikte gerekli kontrol mekanizması ve sertifikalandırma siste-
minin kurulması ve yasal ortamın oluşturulması gerekiyor. Lassa 
olarak biz, tüm sürücüleri sertifikası olan Snowflake etiketli kış 
lastikleri almaya teşvik ediyoruz.

Trafikte can güvenliği için kış lastiği
regülasyonuna tam destek

Lassa olarak, kış lastiği regülasyonunu sosyal sorumluluğumu-
zun bir parçası olarak görüyoruz ve üyesi olduğumuz Lastik Alt 
Komitesi’nde (LAK) sürecin en iyi şekilde işleyebilmesi için ge-
rekli katkıyı sağlıyoruz. Çünkü trafik kazalarının bu denli arttığı 
kış aylarında, söz konusu kazaların “kader” olmaktan öte önlene-
bilir olaylar olduğunun farkındayız. Bunun için ne yazık ki hala 
birçok kişi tarafından önemi tam olarak anlaşılmayan kış lasti-
ği kullanımını zorunlu kılacak regülasyona tam destek veriyoruz. 

Diğer yandan, regülasyonun burada çıkması durumunda Türki-
ye kış lastiği pazarının potansiyelini tahmin edebilmek amacıy-
la çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olarak, 2010 yılın-
da kış lastiği regülasyonunu uygulamaya koyan İtalya’yı çalış-
malarımıza örnek ülke seçtik. Kış lastiği regülasyonu ile birlikte 
Türkiye’de %15 olan kış lastiği penetrasyonunun fark edilir şekil-
de artacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, LAK’a üye lastik üre-
ticileri olarak bu talebi karşılayabilmek adına altyapı çalışmaları-
na başladık. 

Farklı ihtiyaçlara uygun Lassa kış lastikleri

Lassa olarak farklı araç türleri için müşterilerimizin farklı ihtiyaç-
larına yönelik kış lastiği ürünlerimiz bulunuyor. Kalitesi TÜV SÜD 
onaylı Lassa Snoways binek araç kış lastikleri, rakiplerine göre 
daha kısa mesafede dururken karlı ve buzlu yollarda daha mü-
kemmel manevra kabiliyeti ve yol tutuş sunuyor. Binek araçlar 
için sunduğumuz kar çivisi takmaya elverişli Iceways ürünümüz 
uzun süreli ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerde kul-
lanım için tasarlandı. 4 çeker araçlar için tasarlanan Competus 
Winter, 4x4 ve SUV sürücülerine araçlarının çekişinden ve kon-
forundan ödün vermeden kış aylarında kontrollü sürüş sağlıyor. 
Lassa Wintus, yeni nesil karışımı sayesinde karlı ve buzlu yollar-
da daha iyi çekiş sağlayarak minibüs ve kamyonet sınıfı hafif ti-
cari araçların sürücülerine güvenli sürüş deneyimi yaşatıyor. 
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Opel’in Yeni Convertible Modeli: CASCADA
Yeni Opel convertible, ismini İspanyolca “çağlayan” kelimesinden alıyor. İsim, tüm Opel binek otomobillerinde olduğu gibi “a” harfiyle 
bitiyor ve üstü açık otomobilin getirdiği temiz havanın ritmik, dinamik ve akıcı ruhunu yansıtıyor.

Cascada, Mokka ve ADAM’dan sonra, Opel’in bu yıl ismini açıkladığı 3. yeni modeli oluyor. Bu da markanın, ürün ailesini geliştirdiği ve 3 
yeni segmente girdiğinin göstergesi: bir kompakt SUV, bir moda ikonu şehirli otomobil ve zarif bir orta sınıf convertible.

Cascada’nın dünya prömiyeri 2013 ilk çeyrekte yapılacak. Yeni Cascada Türkiye pazarına 2013 yılı Mayıs ayında gelecek.

Honda’dan çevreye saygı 
duruşu: CivicEco  
Honda Türkiye, çevreye duyarlı yaklaşımını yeni bir boyuta taşı-
dı. Honda’nın yeni Civic üzerinde geliştirdiği çalışmayla CivicEco 
versiyonu ortaya çıktı. CivicEco’nun tanıtımı 14 Eylül 2012, Cuma 
günü, Honda Türkiye CEO’su Hideto Yamasaki’nin katılımı ile 
İstanbul’da yapıldı.

CivicEco,  otogaz dönüşümüne hazır olarak üretiliyor. Yetkili 
Honda-BRC bayileri ise bu dönüşümü, BRC tarafından Honda Ci-
vic için özel olarak geliştirilen dönüşüm kitleri ile gerçekleştiriyor. 
Bu dönüşüm içinse Honda-BRC bayileri  tarafından 6 yıl 150.000 
km. garanti fırsatı sunuluyor. 

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kadir 
Kutluay, Honda Türkiye CEO’su Hideto Yamasaki

Kaplumbağa Türkiye'de
Otomobil tarihinin en köklü ve başarılı modelleri arasında 
yer alan “Kaplumbağa”nın torunu The Beetle, Türkiye’de sa-
tışa sunuldu.

Volkswagen’in retro modeli The Beetle biraz gecikmeli de olsa ül-
kemizde satışa sunuldu. Daha önce Nisan ayında geleceği açık-
lanan yeni Kaplumbağa’da 1.2 lt 105 HP ve 1.4 lt 160 HP ben-
zinli TSI motor seçenekleri sunulurken, 1.2 lt’lik versiyonda hem 
manuel hem otomatik, 1.4 lt’lik versiyonda ise sadece otomatik 
şanzıman tercih edilebiliyor. Yuvarlak farları, şişkin çamurlukla-
rı ve karakteristik motor kaputuyla atasını yad eden The Beetle, 
daha keskin ve basık tavanıyla artık daha dinamik bir otomo-
bil görünümü sunuyor. 1.2 lt’lik motorda Beetle ve Design adlı iki 
donanım seçeneği sunulurken, 1.4 lt’lik versiyonda sadece De-
sign paketi mevcut.
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Peugeot, gamda yükseliş ve 
uluslararası büyüme atağını sürdürüyor

Peugeot, yeni mimarisiyle göze çarpan standında, tekrar atağa geçişinde kullanacağı en önemli kozlarını sergiliyor. Peugeot, ağırlıklı olarak 
yeni 208’e yer vererek gamda yükseliş ve otomobil keyfini garanti etme politikasını tekrar vurguluyor. Onyx konsepti aracılığıyla super oto-
mobiller konusunda deneyimini bir kez daha kanıtlıyor; Peugeot 301 ve 2008 Concept ile uluslararası büyüme stratejisini hızlandırdığını te-
yit ediyor. Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’ndaki 3900 m2’lik standında 40 adet seri üretim ve konsept otomobil sergiliyor. Bunlar arasında tam 
10 adet Yeni Peugeot 208 yer alıyor. 

2013 Kia Pro_Ceed
gün ışığına çıktı

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, tepeden tırnağa yenile-
diği Cee’d modelinin beş-kapılı hatchback ve Sportswagon 
versiyonlarının ardından yeni üç-kapılı Pro_cee’d modelini 
de Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 2013’ün ilk çey-
reğinde yollara çıkacak olan Pro_cee’d, B sütununa kadar ai-
lenin diğer üyelerine benzese de arka kısım tamamen kendi-
ne özgü bir tarza sahip. Standart Ceed’den çizgiler taşıyan 
iç mekanda farklı döşeme seçenekleri, yeni kapı panelleri ve 
konsol kaplaması sunuluyor.

Citroen modellerinde yenilikler var

Türkiye’de 50’ den fazla noktada satış ve servis hizmeti veren 
Citroën, tüketicilere avantajlar ve yenilikler sunmaya devam

ediyor. Kendi segmentinde önemli bir yere sahip olan C5, yarı 
deri koltuk ve navigasyon özelliklerinin standart olarak su-
nulduğu daha prestijli, donanımlı ve yenilenmiş ön yüze sa-
hip olan yeni Executive versiyonu ile Citroen showroomların-
da yerini alıyor.

Ticari araçlarda daha fazla binek konforu arayan müşteriler 
için Nemo Vizyon modeli geliyor; alüminyum jant, özel Viz-
yon döşeme, yarı entegre navigasyon, park sensörü, Blueto-
oth, USB ‘de tüketicilere standart olarak sunuluyor. Citroën’in 
binek ürün gamının lokomotif modeli olan, dinamik tasarımı 
ve Stop & Start teknolojisiyle sunduğu düşük yakıt tüketimi 
ile dikkat çeken C4 modeli tüketicileri bekliyor.
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R
enault’nun “2016 Stratejisi”nde 
önemli rol oynayacak Clio 4’ün 
ana fabrikası olmayı başaran 

Oyak Renault, bu kez yeni nesil benzinli 
motor üretimi için kolları sıvadı. 234 
milyon euro’luk projenin onaylanması 
halinde Clio 4’te kullanılan 900 cc’lik 
motorlar Bursa’da da üretilecek. Ekim 
ayında başta Avrupa ve Türkiye’de satışa 
çıkacak Clio 4’ün yatırımını tamamlayıp 
seri üretime geçen Oyak Renault, yeni 
bir heyecan daha yaşamaya başladı. 
Clio 4’te de kullanılan 900 cc’lik (90 HP) 
benzinli üç silindirli motoru 234 milyon 
euro’luk yatırımla Türkiye’de üretmek 
için harekete geçen Oyak Renault, bu 
amaçla Fransa’daki merkezin kapısını 
aşındırıyor.

Kapsamlı yatırım olacak

Sadece otomobilde değil, mekanikte de 
kapsamlı yatırıma giriştiklerini belirten 
Oyak Renault Genel Müdürü Tarık 
Tunalıoğlu, halen ürettikleri benzinli 
ve dizel motorların önemli parçalarını 
da fabrikada yapmak için çalışmaya 
başladıklarını söyledi.

Tunalıoğlu, “Bir motoru üretebiliyor 
olmak için, motor bloğunun yanı 
sıra silindir kapağı ve krank milini de 
yapabilmeniz gerek. Motor bloğunu 
yapıyorduk. Şimdi diğerlerini de 
üreteceğiz” dedi. Hazırlığın bununla 
bitmediğini belirten Tunalıoğlu, 
“Renault’nun ‘H’ serisi olarak bilinen yeni 
nesil 900 cc’lik motorunu da Türkiye’de 
üretmek için harekete geçtik. Henüz 
karar aşamasında. Şayet olursa, 234 
milyon euro’luk bir proje olacak” dedi.

Süreklilik için kritik!

Bu yatırım, Clio 4 projesinin toplam 
yatırım tutarından daha yüksek. Nitekim 
Clio 4 için yapılan yatırım 200 milyon 
euro’nun altında. Bursa’da halen 1.4 lt 
ve 1.6 lt benzinli, 1.5 lt dizel motorlar 
üretiliyor.

Clio 4’le beş yıl için sürekliliği 
sağladıklarını, ancak bunun motor 
üretim tesisi için de geçerli olduğunu 
söyleyen Tunalıoğlu, “Bu yatırımda 
maalesef teşviklerden yararlanamıyoruz. 
Elimizden geleni yapacağız ama kolay 
değil. Karar yıl sonuna doğru belli 
olacak. Bu proje süreklilik açısından 
kritik” diye konuştu.

Fabrikada tarihinde ilk kez bu kadar 
fazla modelin birarada üretildiğine 
de dikkat çeken Tunalıoğlu, “4 model, 
7 farklı versiyon ve iki nesil araç 
üretiyoruz. Donanımları da sayarsak, bir 
işçinin önünden, bir günde iki aynı araç 
geçmiyor” dedi.

Clio Projesi

l Clio 4’te tasarımdan üretime kadarki 
süreç, normal bir araç projesine 
kıyasla 4 ay daha kısa sürdü.

l Fabrika personelinin büyük bölümü, 
3 bin adetlik ön üretimi bitirmek için 
ağustosta tatil yapmadı. Fabrikanın 
bazı bölümlerindeki çalışanlar, 
yemeğe gidiş-gelişte zaman 
kaybetmesin diye ikinci yemekhane 
açıldı.

l Renault Tasarım Bölümü Başkanı 
Laurens van den Acker, Clio 4 için 
pek çok kez Bursa’ya geldi ve gerekli 
düzeltmeleri yaptı.

Yeni Clio, Bursa'ya yeni motor 
yatırımı getirdi

OYAK RENAULT GENEL MÜDÜRÜ TARIK TUNALIOĞLU
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l 16 mühendis ve 9 satın alma 
sorumlusu bir yıl Fransa’da görev 
yaptı. Ayrıca yan sanayi firmalarının 
mühendisleri de Fransa’ya gitti. 
Parçaların uyum işlemleri için, Oyak 
Renault Ar-Ge bölümü kullanıldı.

l Renault’nun yeni kalite iddiasının 
ilk örneği olan Clio 4 için fabrikada 
tamamen yeni bazı süreçler 
uygulanmaya konuldu.

l 3 silindirli 900 cc benzinli motor, ilk 
kez Clio 4’te kullanıldı. 1.2 lt’lik turbo 
benzinli motor, Bursa’da üretilecek 
sportif GT versiyonunda olacak.

l Clio 4 projesinde yerlilik oranı, fiyat 
üzerinden yüzde 80’e ulaşıyor.

l Bursa fabrikası, istenirse yılda 
maksimum 240 bin Clio 4 
üretebilecek. Fransa’daki Flins 
fabrikasında üretimin 80-100 bin 
arasında olması beklenirken, Clio 4 RS 
Dieppe fabrikasından çıkacak.

Ekimde Türkiye’de satışta

Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında 
üretilen yeni Clio 4, 10 Ekim’de 
Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni 
Clio’da 2’si benzinli ve 3’ü dizel 5 motor 
seçeneği olacak. Türkiye’de de üretilmesi 
planlanan 3 silindirli 900 cc’lik mlotor 
seçeneği, 100 km’de ise ortalama 4.3 lt 
tüketiyor.

‘Teşvikler gelecekte belirleyici 
olabilir’

Bugüne kadarki tüm yatırımların 
önceden planlanıp, teşviklere 
bakılmadığını, ancak yatırım 
ortamlarındaki değişimler nedeniyle 
bundan sonra önem kazanabileceğini 
vurgulayan Tarık Tunalıoğlu, 
teşviklerdeki bazı unsurların yeniden 
gözden geçirilmesini umduklarını 
söyledi.

Tunalıoğlu, “Biz belli bir yere geldik. 
Yaklaşık 5 yıllık planımız var Clio 
4’le. Bundan sonraki yatırımlar için 
biraz daha zamanımız var. O zamana 
kadar teşviklerde bir düzelme olur 
mu bilemiyorum. Belki duruma göre 
bakılıp, üzerinden yeniden geçilebilir” 
dedi. Fluence ve Megane’ın bir sonraki 
nesillerinin de Bursa’da kalmasını 
arzu ettiklerini vurgulayan Tunalıoğlu, 
“Buralara tesadüfen gelmedik. Verimliliği 

ve kaliteyi bozmamak, rekabetçi olmak 
lazım. Biz bu kriterlere en iyi şekilde 
uyum sağladık. Herkes ana fabrika 
olamaz. Renault dünyasında, tüm 
faaliyetlerin birarada olduğu daha 
kompakt fabrika yok” diye konuştu.

Gelecek yıllarda daha rekabetçi 
fabrikalar olması halinde işlerinin 
zorlaşabileceği mesajını veren 
Tunalıoğlu, “Yeni heyecanlara 
bakabilmemiz için, bunu cazip kılacak 
şartların oluşması gerek” diyerek 
teşviklerin önemine işaret etti.

Clio 4 SW de üretilecek Symbol veda 
edecek...

Oyak Renault, yeni 5 kapılı Clio 4’ün 
yanı sıra SW versiyonu Grand Tour’u 
da üretecek. Clio 3’ün HB ve Grand 
Tour modelleriyse yıl sonuna kadar 
üretecek. Makyajlı Megane HB modelini 
üreten fabrika, Fluence’ın makyajlısını 
da yıl sonuna doğru bantlardan 
indirecek. Ancak Türkiye’nin en 
önemli modellerinden Symbol, 2013 
mart ayında Bursa’ya “kesin olarak” 
veda edecek. Tunalıoğlu, bu modelin 
devamının Romanya’da Dacia tarafından 
üretilmeye başlanacağını ve Türkiye’ye 
ithal edileceğini belirtti. Symbol’ün 
kendileri açısından önemini anlatan 
Tunalıoğlu, “Symbol’de kalite ve maliyet 
konusunda kendimizi ispat ettik. Üretim 
süreçlerini de idare etmeyi başarınca, 
bugünkü üs konumuna geldik” diye 
konuştu.  

Clio 4’te teknolojik ve konfor anlamında 
birçok yenilik bulunuyor. Müzik, yol 
bilgileri, navigasyon gibi birçok veriye 18 
cm büyüklüğündeki orta konsolda 
bulunan dokunmatik ekrandan 
ulaşılabiliyor. 3’ü benzinli olmak 
üzere 6 farklı motor seçeneği 
bulunan yeni Clio’da en cimri motor 
Türkiye’de de üretilecek olan 898 cc’lik 
versiyon olacak. 3 silindirli bu motor 
kilometrede 94 gram karbondioksit 
salgılıyor. 100 km’de ortalama 4,3 
litre yakıt harcıyor. 1,2 litrelik benzinli 
motordan 75 ve 90 beygir güç 
sağlanıyor.

Clio 4 projesini tamamlayarak 
üretime başlayan Oyak Renault, 
bu kez de motor yatırımına 
hazırlanıyor. 234 milyon Euro’luk 
proje onaylanırsa, Renault’nun 
en küçük benzinli motoru 
Bursa’da da üretilecek...
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Birmot Kuruçeşme, Lancia, Alfa Romeo 
ve Jeep Showroom'u açıldı
Otokoç Otomotiv bünyesinde 
bulunan Birmot, Kuruçeşme’deki 
modern tesisinde Lancia, Alfa 
Romeo ve Jeep marka araçların 
satış hizmetine başladı. 

O tokoç Otomotiv bünyesinde 
bulunan Birmot, Kuruçeşme’deki 

modern tesisinde Lancia, Alfa Romeo 
ve Jeep marka araçların satış hizmetine 
başladı. Birmot Kuruçeşme tesisinin 
açılış organizasyonu vesilesiyle 
düzenlenen törene Koç Holding CEO’su 
Turgay Durak, Koç Holding Otomotiv 
Grubu Başkanı Cenk Çimen, TOFAŞ 
CEO’su Kamil Başaran ve Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir ile çok sayıda davetli de katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir, “2012 yılı Otokoç 
Otomotiv için yeni tesis açılışlarına 
ve tesis yenileme yatırımlarına hız 
verdiğimiz bir yıl oluyor. Bu yıl içinde 
6 tesisimizi yeniledik, bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz Kuruçeşme 

tesisimiz ile birlikte 4 yeni tesisimizi 

devreye almış oluyoruz.” dedi. Birmot’un 

Türk Otomotiv Sanayisinin öncüsü 

TOFAŞ’ın yetkili satıcı ağı içerisinde Alfa 

Romeo araçlarının satış ve satış sonrası 

hizmetlerini vermeye başlamasının 

11 yıl öncesine dayandığını paylaşan 
Özdemir konuşmasını, “Bu süreçte, 
satış ve satış sonrası hizmetlerde 
müşterilerimize üstün hizmet 
anlayışımızı Zincirlikuyu, Suadiye, 
Küçükyalı, Beylikdüzü, Antalya ve Bursa 
tesislerimizde yaşatmaya devam ettik. 
” diyerek sürdürdü.  Lancia markasının 
da Birmot Ailesi’ne katılmasından sonra 
her iki marka için de hizmet verdiklerini 
söyleyen Özdemir, “Bugün her iki 
markaya da katkımızı ve yarattığımız 
değeri, Alfa Romeo ve Lancia satışlarının 
üçte ikisini gerçekleştirdiğimizi görüyor 
ve gurur duyuyoruz.” dedi.

2012 YILINDA 350 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN 
OTOKOÇ OTOMOTİV, JEEP MARKASIYLA 
BİRLİKTE OTOMOTİV PERAKENDECİLİĞİ 
VE ARAÇ KİRALAMADA TEMSİL ETTİĞİ 
MARKA SAYISINI 8’E ÇIKARDI.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir; “2012 yılında 350 
milyon TL’lik araç ve tesis yatırımı 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi ve ekledi. 
“Otomotiv perakendeciliğinde temsil 
ettiğimiz 5 markanın yanına şimdi 

OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ GÖRGÜN ÖZDEMİR
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de Jeep markası da ekleniyor. Araç 
kiralama iş birimimizdeki Avis ve Budget 
markalarıyla birlikte temsil ettiğimiz 
marka sayısı 8’e ulaşmış oluyor.”

TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK 
HER 10 ARAÇTAN BİRİNİN SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİREN OTOKOÇ OTOMOTİV 
3 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN CİROSU İLE 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 35. ŞİRKETİ

Otokoç, Birmot, Avis ve Budget 
markaları ile Türkiye’nin dört bir 
yanında, 31 satış ve satış sonrası tesisi ve 
92 araç kiralama ofisi ile toplamda 123 
noktada üretim ve dağıtım dışında tüm 
otomotiv çözümlerini sunan Otokoç 
Otomotiv, Türkiye’de satılan yaklaşık 10 
araçtan birinin satışını gerçekleştiriyor. 
Elde ettiği 3 milyar TL’ye yakın cirosuyla 
Türkiye’nin en büyük 35. şirketi olan 
Otokoç Otomotiv, otomotiv sektörüne 
değer katmaya devam ediyor.

BİRMOT,  6 HİZMET NOKTASI İLE 
BUGÜNE KADAR ALFA ROMEO VE 
LANCIA MARKALARININ TÜRKİYE 
PAZARINDA BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ 
KATKILARDA BULUNDU.

Birmot’un 6 hizmet noktası ile Alfa 
Romeo ve Lancia markalarının 
Türkiye pazarında büyümesinde 
önemli katkılarda bulunduğunun 
altını çizen Özdemir, Dünya’da Fiat’ın 
Chrysler’i devralması, Türkiye’de de 
Jeep markasının TOFAŞ bünyesine 

katılmasıyla, Alfa Romeo ve Lancia’nın 
yanı sıra Jeep markasının da satış ve 
satış sonrası hizmetlerini sunmaya 
başladıklarını paylaştı ve ekledi “Bu üç 
önemli ve premium markaya yüksek 
standartlarda hizmet sunabilmek üzere, 
gerek bulunduğu konum, gerekse 
yeni yüzü ile Kuruçeşme tesisimiz 
Türkiye’nin, belki de dünyanın en güzel 
showroomlarından biri oldu”.

Törende konuşan TOFAŞ CEO’su 

Kamil Başaran ise, “Değerli iş 
ortağımız Birmot’un dünyanın en 
güzel noktalarından birinde yer alan 
Kuruçeşme tesisinin açılış töreninde 
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk 
duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi 
ve konuşmasını şöyle sürdürdü “Türk 
Otomotiv sektörünün öncüsü TOFAŞ, bu 
yılın başında Fiat ve Chrysler’in global 
entegrasyonu sonucunda bünyesine 
Jeep markasını da ekledi.” 

Jeep markasıyla birlikte temsil ettiği 
marka sayısını 6’ya çıkaran TOFAŞ, 
2012 yılını Lancia, Alfa Romeo ve Jeep 
markaları için yeniden yapılanma yılı 
olarak planladı. Bu süreçte 3 markanın 
da temsilinde İstanbul Boğazında 
yer alan eşsiz mekânda Birmot 
Kuruçeşme’nin büyük önem taşıdığına 
değinen Başaran, “Kuruçeşme’deki bu 
yeni hizmet noktasıyla birlikte Birmot 
başarı grafiğini daha da yukarılara 
taşıyacaktır.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.  

Birmot Kuruçeşme tesisi, toplamda 500 
m2 alanıyla yeni araç satışı için hizmet 
veriyor. Tesiste, yeni araç satışının yanı 
sıra aksesuar satışı, sigorta ve finansman 
hizmetleri de tek çatı altında sunuluyor. 
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Yerli otoda 5.bölge teşvikine odaklanın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, yerli otomobil 
çalışmalarına ilişkin her türlü 
desteği verdiklerini söyledi.

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, yerli otomobil 

çalışmalarına ilişkin her türlü desteği 
verdiklerini ve teşvik mekanizmasını 
buna göre oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Ergün, Türkiye'de Ar-Ge'si 
desteklenmiş olan projelerin yatırımının 
da stratejik yatırımlar kapsamında yer 
aldığını ve doğrudan 5. bölge teşviki 
aldıklarını da belirterek, otomotiv 
sektörünün bu konuya odaklanması 
gerektiğini vurguladı.

Bakan Ergün,  yerli otomobil 
çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Çalışmaların, belirlenen 
hedef doğrultusunda ilerlediğini 
anlatan Ergün, gerek sektörden 
gerek sektör dışından birçok firmanın 
bu konu üzerinde yoğun çalıştığını 
söyledi. Kendilerinin de bu çalışmaları 

dikkatle takip ettiklerini dile getiren 
Ergün, "Zaten her türlü desteği 
veriyoruz. Teşvik mekanizmasını ona 
göre oluşturuyoruz. İlave adımları 
da gerekirse atarız. Tasarımı, Ar-
Ge'si, modelin oluşturulması, bunun 
yatırımına karar verilmesi gibi konular 
hemen alelacele yapılacak konular değil 
ama toplumdaki beklenti, duyarlılık 
sektörün de duyarlı hale gelmesini 
önemli oranda sağladı. Zaten Türkiye, 
en kolay markalaşabileceği konulardan 
biri olduğu için bu konuda bir marka 
ortaya çıkarması lazım. Yani 2023'ün 
Türkiye'si eğer dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden birisi olacaksa bazı 
alanlarda markalarının da olması icap 
eder" diye konuştu.

Otomotiv sektörünün teşvik 
eleştirileri

Otomotiv sektörünün, yeni teşvik 
sistemi konusundaki eleştirilerine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan Ergün, 
sektörün sistemdeki katma değer 
hesabına yönelik bir itirazı olduğunu 
söyledi. Söz konusu formül üzerinde 
çalışılması halinde sektörün stratejik 

yatırımdan yararlanabileceğini belirten 
Ergün, şunları kaydetti:

"Stratejik yatırım konusu, ağırlıklı olarak 
Türkiye'nin cari açıkla mücadelesinde 
ön plana çıkan bir yatırım konusu 
ama bir başka konu daha var, yani ona 
odaklanmaları lazım. Türkiye'de Ar-Ge'si 
desteklenmiş olan projelerin yatırımı da 
stratejik yatırımlar kapsamında yer alıyor 
ve doğrudan 5. bölge teşviki alıyor. 
Organize Sanayi Bölgeleri'nde olursa 6. 
bölge teşviki alıyor. Miktar sınırlaması da 
yok, bölge sınırlaması da yok."

KOSGEB'in girişimcilere yönelik verdiği 
30 bin liralık hibe desteğine ilişkin de 
değerlendirmelerde bulunan Ergün, 
95 bin kişiden 5 bininin, desteklerden 
yararlanarak iş kurduğunu bildirdi.

Kamu kuruluşları elektrikli araç 
kullansın'

Nihat Ergün, şehirler arası yolculuk 
yapılmıyorsa, elektrikli araçların 
kullanım için çok uygun olduğunu 
söyledi.

Bakan Ergün, dizel veya benzinli 
araçlarla 100 kilometrede büyük 
masraflar yapılması gerekirken, elektrikli 
aracın aynı mesafedeki masrafının 4 lira 
olduğuna dikkati çekerek, bakanlığa 
alınan elektrikli araçları Ankara içinde 
sorunsuz bir şekilde kullandıklarını ifade 
etti.

Diğer kamu kuruluşlarına da elektrikli 
araç kullanmalarını tavsiye eden 
Ergün, ''Bunun, kamunun akaryakıt 
harcamaları açısından, araçların bakım 
giderleri, bakım maliyetleri açısından 
baktığımızda çok büyük avantajı 
olacaktır. Çünkü elektrikli araçlarda 
bakım maliyetleri de çok düşüyor. Yağ 
mesela kullanmıyorsunuz. Bütün bunlar 
da size bakım maliyetlerinde ciddi 
bir tasarruf imkanı doğuruyor. Hem 
yakıtta, hem bakım maliyetlerindeki 
tasarruf imkanlarını dikkate aldığımızda 
kamunun mutlaka bu cazip yönü 
görmesi lazım'' şeklinde konuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN





SEKTÖRDEN HABERLER

64 EYLÜL 2012

Otomotiv AB krizi mağduru

Otomotiv endüstrisi, Ağustos 
ayında son dönemin en büyük 
ihracat düşüşünü yaşadı. 
Otomotiv ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 17 
azaldı. Otomotivciler ihracat 
yarışında ilk kez dördüncü sıraya 
geriledi. 

O tomotiv endüstrisinin dış 
satışlarda nabzını tutan OİB, 

ağustos ayı ihracat raporunu açıkladı. 
Rapora göre, sektörün tüm ürün 
gruplarında ihracatta düşüş yaşanıyor. 
Yılın ilk 8 aylık döneminde Türkiye’nin 
toplam ihracatında yüzde 13 pay 
ve 12 milyar 546 milyon dolarlık dış 
satışla, önde gelen sektörler arasında 
bulunan otomotivde, aylık bazda 
yüzde 17’ye ulaşan düşüşe karşın 
moraller bozulmadı. OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu, 2012 için belirlenen 20 milyar 
dolarlık ihracat hedefinden geri adım 
atmayacaklarını söyledi.

Türkiye’nin genel ihracatında AB 
kaynaklı daralmaların otomotiv 
endüstrisini de etkilediğinin altını çizen 
OİB Başkanı Sabuncu, OİB raporunu 
şöyle değerlendirdi;

“Ana sanayide yaşanan büyük 
orandaki düşüşler başlıca pazarımız 
konumunda bulunan AB ülkelerinde 
yaşanan sıkıntılardan ve sektörün 
tatilde olmasından kaynaklanmaktadır. 
Nitekim Ağustos 2012’de AB’de en 
çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkenin 
9’unda  ihracat düşüşü yaşanmıştır. AB 
ülkelerine yaşanan yüzde 21’lik düşüş 
ile AB’nin ihracatımızdaki payı da yüzde 
65’e gerilemiştir. Yılın ilk yarısında AB 
binek otomobil pazarının yüzde 6.8, 
ticari araçlar pazarının da yüzde 10.8 
gerilemesi yılbaşından bu yana AB 
kaynaklı sıkıntıları açıklamaktadır.”

Gerilemeyle ilgili olarak; euronun dolar 

karşısında değer kaybetmesine de 
dikkat çeken Sabuncu, parite kaynaklı 
olarak ağustos ayında yaklaşık 133 
milyon dolar ve yılın ilk 8 ayında 973 
milyon dolarlık kaybın oluştuğunu da 
hatırlatarak, “Hedeflediğimiz 20 milyar 
dolarlık ihracat için var gücümüzle 
çalışacağız” dedi. 

Gerileme tüm ürün gruplarında 

Rapora göre bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14 gerileyen 
ve 598 milyon dolarlık ihracata ulaşan 
yan sanayiyi, yüzde 24 daralan binek 
otomobil ürün grubu 242 milyon 
dolarlık dış satışla izledi. Bunu yüzde 
15 azalarak 121 milyon dolar ihracata 
ulaşan eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar, yüzde 17 gerileyerek 82 milyon 
dolar olan otobüs, minibüs ve midibüs 
ürün grubu ile yüzde 12 azalışla 29 
milyon dolara ulaşan diğer başlığı 
altındaki ürün gruplar takip etti.

Yılın ilk 8 ayına göre yan sanayi 
yüzde 1 artış ve 5 milyar 484 milyon 
dolarlık ihracatıyla öne çıktı. Bunu aynı 
dönemde yine sırasıyla yüzde 9 azalış 
ve 3 milyar 951 milyon dolarla binek 

otomobiller, yüzde 20 gerileme ve 2 
milyar 195 milyon dolarla eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar, yüzde 3 azalış 
ve 685 milyon dolarla otobüs, minibüs 
ve midibüs, yüzde 32 artış ve 126 milyon 
dolarlık ihracatıyla diğer başlığı altındaki 
ürün grupları takip etti.

İran, Cezayir, Polonya’ya ihracat 
yükselişte 

Raporda ülke bazlı değerlendirmelerde 
ise Almanya’ya ihracat yine ilk sırada 
yer aldı. Ağustos ayında Almanya’ya 
yüzde 13 daralmayla 198 milyon dolar, 
Fransa’ya yüzde 22 azalışla 130 milyon 
dolar, Birleşik Krallığa ise yüzde 24 
düşüşle 78 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. Düşüşlerin yanısıra ihracat 
artışı yaşanan ülkelerde ise İran’a 
yüzde 3 yükseliş ve 31 milyon dolar, 
Cezayir’e yüzde 19 büyümeyle 27 
milyon dolar ve Polonya’ya da yüzde 
12 artış ve 23 milyon dolarlık dış satış 
dikkat çekti. Ülke bazlı yılın ilk 8 aylık 
dönemi incelendiğinde ise Almanya 
bu dönemde yüzde bir gerileme ve bir 
milyar 965 milyon dolarlık ihracatla ilk 
sırada yer aldı. 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu: AB’deki kriz ihracatı etkiledi

OİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN SABUNCU
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Otomotiv’in gündeminde “risk” var

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu, firmaları, 
risklere karşı korunabilmek 
için, “Kurumsal Risk Yönetimi 
Sistemi” kurmaya çağırdı.

T AYSAD, dünya otomotiv 
endüstrisinde özellikle AB merkezli 

yaşanan daralma ve bunun Türk 
sanayiine etkileri nedeniyle sektör 
temsilcilerini risklere karşı uyardı. 

Bu yıl yaşanan sıkıntının 2013 yılında 
devam edeceği öngörüsünde bulunan 
Dudaroğlu, TAYSAD olarak “Finansal, 
stratejik, fiziki ve operasyonel olmak 
üzere sanayimiz açısından birçok 
risk faktörü bulunmaktadır. Bunların 
önlemini şimdiden almalıyız” dedi. 

Sektörün 2023 hedefinin 4 milyon 
adet araç üretimi ve 75 milyar 
dolarlık ihracat olduğuna işaret eden 
Dudaroğlu, bu ortamda hedeflere 
nasıl ulaşılabileceğinden ziyade riskleri 
aşma konusunun gündemlerinde 
bulunduğunu söyledi.

“Şu an AB merkezli daralan otomotiv 
endüstrisinden dolayı sektörde üretim 
ve kapasite fazlası mevcut. Böyle bir 
durumda biz 2023 hedefi için nerelere 
gidip kimlere ne satacağız? Böyle bir 
risk var” diye konuşan Dudaroğlu, yeni 
yatırımlar konusunda da AB merkezli 
yaşanan daralmalar ve bunun getireceği 
riskler doğrultusunda daha tedbirli 
olması gerektiğini altını çizdi. 

Özellikle yan sanayinin son 5 yıldır 
risklerini dağıtmak için yeni müşteri 
ve pazarlarda büyüme çabası içine 
girdiğinin altını çizen Dudaroğlu, Rusya, 
İran, Afrika, Amerika, Çin ve Hindistan’da 
faaliyetlerini artırmaya çalıştıklarına 
işaret etti. Yine riskleri minimuma 
indirme adına Ar-Ge’nin öneminin 
altını çizen Dudaroğlu, “Tedarik 

zincirinde katma değerli ürünler 
yapmak için orta vadede başka şansımız 
bulunmamaktadır. Bu nedenle iki yıl 
öncesine kadar 2 olan Ar-Ge merkezli 
firma sayımız bugün 43’e ulaşmıştır. Bu 
da bizim endüstrimizin önünü açmak 
için gayretlerimizi gösteriyor” şeklinde 
konuştu.

Firmalar ‘Kurumsal Risk Yönetimi 
Sistemi’ kurmalı

TAYSAD olarak 2013 yılının da 
2012’ye benzer şekilde geçeceğini 
öngördüklerini anlatan Dudaroğlu, risk 
faktörleri ciddi problemler yaratmadan 
önce firmaların “Kurumsal Risk Yönetimi 
Sistemi”ni kurmalarının önemine 
değindi. 

Kurumun varlığının ve operasyonlarının 
kesintisiz devamı, sürprizlerin en aza 
indirilmesi, kayıpların maliyetlerinin 
azaltılması, gelir istikrarı, sürdürülebilir 
büyüme gibi konularda risk yönetimine 
ihtiyaç duyulduğunu aktaran 
Dudaroğlu, otomotiv endüstrisinin 
önündeki riskleri de şöyle sıraladı: 

“Yaşanan krizlere bağlı, çalıştığımız 

müşterinin finansal zorluk nedeniyle 
alacağımızı ödeyememesi, yeni 
pazarlarda müşteri analizinin ilk baştan 
doğru ve detaylı yapamama sonucunda 
ortaya çıkan riskler, kur riski, tedarik 
zincirinde ortaya çıkabilecek riskler. 
Ayrıca müşterinin adetleri artırmasına 
paralel iş ve işçi güvenliği riski, küresel 
müşterilerde ürünlerimizin tüm dünyaya 
dağılması ve hiç beklenmeyen bir 
zamanda ürün geri çağırma riski, iş 
durması riski gibi finansal, stratejik, 
fiziki ve operasyonel olmak üzere 
sanayimiz açısından birçok risk faktörü 
bulunmaktadır.”

10 yıl sonrası iyi kurgulanmalı

Dudaroğlu ayrıca gelecek yıllarda dünya 
otomotiv endüstrisinde satınalma ve 
birleşme operasyonlarının artacağına 
ve bu çerçevede gelişmemiş pazarlarda 
şimdiden olmaları gerektiğine değindi. 
Bugünkü mevuct riskler ile 10 yıl sonraki 
riskler arasında önemli farklar meydana 
geleceğini de aktaran Dudaroğlu, 
şimdiden bunların kurgularının 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu: Finansal, stratejik, fiziki riskler mevcut

TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. MEHMET DUDAROĞLU
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen:

“Otomotiv Pazarı normalleşiyor”

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 
raporuna göre, 2011 yılında rekor taleple 
karşılaşan otomotiv pazarı, 2010 yılı 
düzeyinde seyrederek normalleşiyor. Ancak 
toplam üretim, azalan iç talep ve ihracat 
nedeniyle yüzde 11 oranında azaldı.

O tomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan “Üretim - İh-
racat - Pazar Raporu” verilerine göre; otomotiv sanayii, ih-

racat, iç pazar ve bunlara bağlı olarak üretim açısından da Ağus-
tos ayında da düşüş eğilimi gösterdi. 2012 yılı Ocak-Ağustos dö-
neminde toplam pazar, 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 15 
oranında azalarak 486 bin adede geriledi. İhracat açısından yılın 
ilk sekiz aylık döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv 
sanayi ve otomobil ihracatı yüzde 10 oranında azalarak toplam 
ihracat 476 bin adet, otomobil ihracatı ise 265 bin adet düzeyin-
de gerçekleşti. Üretimde ise; iç ve dış pazarlardaki talep azalması 
üretime de yansıdı ve 2012 Ocak-Ağustos döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 11, otomobil 
üretimi ise yüzde 18 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üre-
tim 694 bin adede, otomobil üretimi ise 344 bin adede geriledi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Otomotiv Sanayii Derneği 
Başkanı Kudret Önen“2011 yılında otomotiv sanayiinde makro-
ekonomik koşullar sebebiyle rekor bir taleple karşılaştık. 2012 yı-
lının ilk 8 aylık döneminde ise 2011 yılında yaşanan bu yüksek 
talebin aksine pazar normalleşmeye başladı. Ekonomiyi yavaş-
latmayı öngören politikalar ile pazarda beklendiği şekilde talep 
daralmaya devam ediyor. Bu durumda da talep 2011 yılının aksi-
ne bu yıl daha dengeli bir biçimde seyrediyor. Yılın sonuna doğ-
ru üretimin artarak 2012 yılında pazarın 2010 yılı toplam talebi-
nin üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz” dedi. 

Ağustos ayında ihracatta meydana gelen gerilemenin asıl ne-
deninin tesislerdeki genel bakım çalışması sebebiyle üretime 
ara verilmesi olduğunu belirten Önen “Ağustos ayında üretim 
azalmasının bir diğer sebebi de temel ihracat pazarımız Avrupa 
Birliği’nin talebinin de yüzde 8 civarında azalmasıdır” dedi. 

Kudret Önen, ekonomide yavaşlamayı öngören önlemlerin de 
yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve içinde bulunulan bu 

OTOMOTİV ÜRETİM, İHRACAT VE PAZARI ÖZET DEĞERLENDİRME

Konular
AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS

2011 2012 (%) 2011 2012 (%)

Üretim
Toplam 50.518 36.812 -27 780.467 694.357 -11

Otomobil 26.132 19.932 -24 419.310 343.728 -18

İhracat
Toplam 32.596 26.296 -19 529.034 475.754 -10

Otomobil 22.281 16.321 -27 295.091 265.119 -10

Pazar
Toplam 61.378 60.871 -1 573.108 485.611 -15

Otomobil 38.875 41.236 6 372.139 330.257 -11

OSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUDRET ÖNEN
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ortamda talebi daha fazla sınırlayacak herhangi bir vergi artışın-
dan da mutlaka kaçınılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

OTOMOTİV PAZARI

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar, 2011 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 15 oranında azalarak 486 bin adet düze-
yinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş 
yüzde 11 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 330 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 24 oranında 
gerçekleşti ve pazar 131 bin adet düzeyine geriledi.

Geçen yıl ile kıyaslandığında, hafif ticari araçlardaki ÖTV artışı 
nedeni ile satışlardaki düşüşün 2012 yılı Ağustos ayında da de-
vam ettiği görülüyor. 

Ağır ticari araç talebinde de gerileme devam ediyor. 2012 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 18 oranında daraldı ve 25 bin adet düzeyinde gerçek-
leşti 2012 yılında 2011 yılı ilk 8 aylık döneme göre kamyon paza-
rı yüzde 19 oranında azaldı ve 21 bin adet düzeyine gerilerken, 
otobüs pazarı da yüzde 15 oranında azaldı ve 1.477 adet oldu.

İHRACAT

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre, toplam 

otomotiv sanayi ve otomobil ihracatı yüzde 10 oranında azaldı. 
2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat 476 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 265 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 10 düşüş ile 211 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 101 gibi 
önemli oranda arttı ve 10 bin adet düzeyine yükseldi.

ÜRETİM

İç ve dış pazarlardaki talep azalması üretime de yansıdı, 2012 
Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
toplam üretim yüzde 11, otomobil üretimi ise yüzde 18 oranın-
da azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 694 bin adede, otomobil 
üretimi ise 344 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim minibüste yüzde 31, 
midibüste yüzde 12 oranında arttı. Küçük kamyonda yüzde 24, 
büyük kamyonda yüzde 13, otobüste yüzde 7 ve kamyonette ise 
yüzde 4 oranında azaldı. 

Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artışına maruz kalan hafif ticari 
araçlarda, 2011 yılı son aylarında başlayan talep azalmasının gi-
derek büyüyen boyutu, 2012 yılı ilk 8 aylık dönemde de ihracat-
taki daralma ile birlikte üretimi olumsuz etkilemeye devam edi-
yor. Bu dönemde, traktör üretimi ise yüzde 7 oranında artarak 32 
bin adet oldu. 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağu. Eylül Ekim Kasım AralıkOcak
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OTOMOTİV SANAYİİ 2012 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ SONUÇLARI

10 Yıllık Ortalama ve 2012/2011 Toplam Satışlar (x1000)

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 486 bin adet 
oldu ve toplam pazar 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 15 ora-
nında azaldı.

10 Yıllık Ortalama ve 2012/2011 Otomobil Satışları (x1000) 

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2011 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı ve 330 bin adet dü-
zeyine geriledi.

2002–2012 yılları Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Yerli 19.325 31.472 88.249 82.658 75.373 64.648 71.504 76.909 83.416 116.121 90.473

İthal 26.310 63.939 214.541 181.281 172.264 131.198 144.573 151.961 186.510 256.018 239.784

Toplam 45.635 95.411 302.790 263.939 247.637 195.846 216.077 228.870 269.996 372.139 330.257

İthalat (%) 58 67 71 69 70 67 67 66 69 69 73
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ağustos 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 82 82 0 0 0 0 82 82

Aston Martin 0 0 0 0 0 0 0 0

Audi 0 1.330 1.330 0 0 0 0 1.330 1.330

Bentley 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.394 1.394 0 0 0 0 1.394 1.394

Chery 0 43 43 0 0 0 0 43 43

Chevrolet 0 1.268 1.268 0 0 0 0 1.268 1.268

Citroen 0 1.148 1.148 630 805 1.435 630 1.953 2.583

Dacia 0 2.001 2.001 0 52 52 0 2.053 2.053

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 104 104 0 104 104

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiat 2.409 614 3.023 3.786 462 4.248 6.195 1.076 7.271

Ford 0 3.827 3.827 3.878 92 3.970 3.678 3.919 7.797

Geely 0 105 105 0 0 0 0 105 105

Honda 1.068 166 1.234 0 0 0 1.068 166 1.234

Hyundai 1.084 2.205 3.289 0 210 210 1.084 2.415 3.499

Infiniti 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Isuzu 0 0 0 3 164 167 3 164 167

Iveco 0 0 0 0 64 64 0 64 64

Jaguar 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Jeep 0 47 47 0 0 0 0 47 47

Karsan 0 0 0 197 0 197 197 0 197

Kia 0 861 861 0 47 47 0 908 908

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 26 26 0 0 0 0 26 26

Land Rover 0 113 113 0 0 0 0 113 113

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Mazda 0 25 25 0 11 11 0 36 36

Mercedes-Benz 0 1.025 1.025 0 1.012 1.012 0 2.037 2.037

Mini 0 113 113 0 0 0 0 113 113

Mitsubishi 0 113 113 21 104 125 21 217 238

Nissan 0 1.437 1.437 0 111 111 0 1.548 1.548

Opel 0 3.196 3.196 68 0 68 68 3.196 3.264

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 982 982 160 871 1.031 160 1.853 2.013

Porsche 0 18 18 0 0 0 0 18 18

Proton 0 20 20 0 0 0 0 20 20

Renault 3.829 406 4.235 0 1.393 1.393 3.829 1.799 5.628

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 501 501 0 0 0 0 501 501

Skoda 0 971 971 0 0 0 0 971 971

Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ssangyong 0 41 41 0 61 61 0 102 102

Subaru 0 34 34 0 0 0 0 34 34

Suzuki 0 151 151 0 0 0 0 151 151

Tata 0 61 61 0 22 22 0 83 83

Toyota 1.199 1.463 2.662 0 195 195 1.199 1.658 2.857

Volkswagen 0 5.424 5.424 0 2.389 2.389 0 7.813 7.813

Volvo 0 426 426 0 0 0 0 426 426

Toplam 9.589 31.647 41.236 8.743 8.169 16.912 18.332 39.816 58.148 Ka
yn
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Ağustos 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 619 619 0 0 0 0 619 619

Aston Martin 4 4 0 0 0 0 4 4

Audi 0 8.413 8.413 0 0 0 0 8.413 8.413

Bentley 0 11 11 0 0 0 0 11 11

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 9.247 9.247 0 0 0 0 9.247 9.247

Chery 0 557 557 0 0 0 0 557 557

Chevrolet 0 12.916 12.916 0 0 0 0 12.916 12.916

Citroen 0 8.371 8.371 5.257 4.255 9.512 5.257 12.626 17.883

Dacia 0 15.730 15.730 0 875 875 0 16.605 16.605

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 748 748 0 748 748

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Fiat 22.678 4.717 27.395 30.329 2.822 33.151 53.007 7.539 60.546

Ford 0 29.250 29.250 33.122 186 33.308 33.122 29.436 62.558

Geely 0 680 680 0 0 0 0 680 680

Honda 8.167 1.887 10.054 0 0 0 8.167 1.887 10.054

Hyundai 11.348 13.659 25.007 0 1.339 1.339 11.348 14.998 26.346

Infiniti 0 39 39 0 0 0 0 39 39

Isuzu 0 0 0 229 1.101 1.330 229 1.101 1.330

Iveco 0 0 0 0 953 953 0 953 953

Jaguar 0 39 39 0 0 0 0 39 39

Jeep 0 377 377 0 0 0 0 377 377

Karsan 0 0 0 1.625 0 1.625 1.625 0 1.625

Kia 0 6.814 6.814 0 516 516 0 7.330 7.330

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 147 147 0 0 0 0 147 147

Land Rover 0 1.018 1.018 0 0 0 0 1.018 1.018

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Mazda 0 548 548 0 170 170 0 718 718

Mercedes-Benz 0 6.475 6.475 0 5.453 5.453 0 11.928 11.928

Mini 0 1.100 1.100 0 0 0 0 1.100 1.100

Mitsubishi 0 880 880 349 1.533 1.882 349 2.413 2.762

Nissan 0 10.868 10.868 0 944 944 0 11.812 11.812

Opel 0 27.242 27.242 245 242 487 245 27.484 27.729

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 7.579 7.579 3.355 5.594 8.949 3.355 13.173 16.528

Porsche 0 279 279 0 0 0 0 279 279

Proton 0 699 699 0 0 0 0 699 699

Renault 41.132 3.946 45.078 0 10.346 10.346 41.132 14.292 55.424

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 2.932 2.932 0 0 0 0 2.932 2.932

Skoda 0 5.879 5.879 0 0 0 0 5.879 5.879

Smart 0 72 72 0 0 0 0 72 72

Ssangyong 0 528 528 0 770 770 0 1.298 1.298

Subaru 0 308 308 0 0 0 0 308 308

Suzuki 0 998 998 0 0 0 0 998 998

Tata 0 376 376 0 268 268 0 644 644

Toyota 7.148 10.405 17.553 0 1.266 1.266 7.148 11.671 18.819

Volkswagen 0 40.945 40.945 0 16.935 16.935 0 57.880 57.880

Volvo 0 3.237 3.237 0 0 0 0 3.237 3.237

Toplam 90.473 239.784 330.257 74.511 56.316 130.827 164.984 296.100 461.084
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ANALİZ

Avrupa Otomotiv Pazarı

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2012 yılı sekiz ayında 2011 
yılı aynı dönemine göre %6,6 küçüldü ve 
toplam 8.591.968 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti.

2 011 yılı sekiz ayında toplam 9.202.499 adet satış 
gerçekleşmişti. 2011 yılı Avrupa otomobil pazarında 4. 

çeyrekte başlayan daralma, 2012 yılında da aylar itibari ile 
düşüş devam ediyor. İlk 8 ayda en yüksek satış %0,6 düşüşle, 
2.108.716 adet ile Almanya’ da gerçekleşirken, diğer bazı 
önemli pazarlarda (İtalya -%19,9, Fransa -%13,4, İspanya -%8,5 
gibi) düşüş devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Ocak-Ağustos 
döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en sert düşüş 
%42 ile Yunanistan’da ve ardından %40,4 ile Portekiz’de 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, 

Slovenya, Fransa, İrlanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve 

İspanya gibi ülkeler yer aldı. 2012 sekiz ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; 

İzlanda %55,3, Estonya %18,9 ve Macaristan %18,1 oranıyla yer 

aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 

yılı Ağustos ayında, 2011 yılı Ağustos ayına göre %8,5 küçüldü 

ve 722.483 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Ağustos 

ayında ise 789.458 adet satış gerçekleşmişti. AB (27) ve EFTA 

ülkeleri toplamına göre 2012 Ağustos ayında geçen senenin 

aynı ayına göre en sert düşüş %46,7 ile Yunanistan’da, ardından 

%42,3 ile Romanya’da gerçekleşti. Daralma yaşayan diğer 

ülkeler arasında Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İspanya, İtalya, 

Belçika, Hollanda, İsveç ve Fransa gibi ülkeler yer aldı. 2012 

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 

arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %58,2, Slovakya %14,6 ve 

Estonya %8,5 oldu. 

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (AĞUSTOS 2012/2011)
Ülke AĞUSTOS 2012 AĞUSTOS 2011 Değişim % Ülke OCAK-AĞUS. 2012 OCAK-AĞUS. 2011 Değişim %

Almanya 226.455 237.561 -4,7 Almanya 2.108.716 2.121.047 -0,6

Fransa 96.067 108.462 -11,4 Fransa 1.293.973 1.493.745 -13,4

İngiltere 59.433 59.346 0,1 İngiltere 1.260.997 1.220.618 3,3

İtalya 56.447 70.764 -20,2 İtalya 981.030 1.224.096 -19,9

İspanya 48.820 47.223 3,4 İspanya 520.216 568.349 -8,5

Hollanda 33.211 39.062 -15,0 Hollanda 396.101 409.500 -3,3

Belçika 31.256 37.788 -17,3 Belçika 353.073 399.119 -11,5

Avusturya 24.570 25.884 -5,1 Avusturya 239.796 242.784 -1,2

İsviçre 22.052 21.963 0,4 İsviçre 224.360 206.259 8,8

İsveç 21.065 24.368 -13,6 Polonya 188.178 181.408 3,7

Polonya 18.088 19.597 -7,7 İsveç 181.774 201.031 -9,2

Danimarka 13.564 12.507 8,5 Çek Cumhuriyeti 118.584 181.408 3,7

Çek Cumhuriyeti 13.193 14.105 -6,5 Danimarka 114.565 113.381 1,0

Norveç 11.790 11.464 2,8 Norveç 93.065 91.158 2,1

Finlandiya 7.535 10.024 -24,8 Finlandiya 80.918 89.998 -10,1

Slovakya 5.947 5.190 14,6 İrlanda 74.158 84.386 -12,1

Portekiz 5.443 8.131 -33,1 Portekiz 68.103 114.259 -40,4

Romanya 5.044 8.747 -42,3 Slovakya 46.515 44.956 3,5

Yunanistan 3.886 7.297 -46,7 Romanya 44.392 49.006 -9,4

Macaristan 3.539 3.428 3,2 Yunanistan 42.072 72.513 -42,0

İrlanda 3.098 3.238 -4,3 Macaristan 35.799 30.315 18,1

Slovenya 3.072 4.170 -26,3 Lüksemburg 35.750 36.143 -1,1

Lüksemburg 2.899 3.018 -3,9 Slovenya 35.504 41.844 -15,2

Bulgaristan 1.519 1.644 -7,6 Bulgaristan 12.905 12.636 2,1

Estonya 1.423 1.312 8,5 Estonya 11.872 9.988 18,9

Litvanya 957 1.064 -10,1 Litvanya 8.210 8.759 -6,3

Letonya 894 856 4,4 Kıbrıs 8.190 10.023 -18,3

Kıbrıs 743 946 -21,5 Letonya 7.251 6.851 5,8

İzlanda 473 299 58,2 İzlanda 5.901 3.799 55,3

Toplam 722.483 789.458 -8,5 Toplam 8.591.968 9.202.499 -6,6
Türkiye 41.236 38.875 6,07 Türkiye 330.257 372.139 -11,25






