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apital dergisi ile ‹ﬂ Yat›r›m’›n ortak ürünü olan Geniﬂ Aç›, ilk kez Ocak 2004’te okurlarla
buluﬂmuﬂtu. ‹lk say›m›zdaki sunuﬂ yaz›m›zda, amac›m›z› “Geleneksel düﬂünce kal›plar›n›n
d›ﬂ›na ç›karak, iﬂ ve ekonomi dünyas› için önem taﬂ›d›¤›na inand›¤›m›z konular›, uzmanlar›yla birlikte,
enine boyuna irdelemek, bu konular› araﬂt›rma ve makalelerle desteklemek ve böylece, karar verici
konumdaki kiﬂilere ‘kaliteli bilgi’ yoluyla düﬂünsel bir katk› sunmak” ﬂeklinde özetlemiﬂtik. “Umar›z
be¤enirsiniz” diye bitirmiﬂtik sözlerimizi.
Aradan yaklaﬂ›k iki y›l geçti. Bu zaman zarf›nda çok say›da olumlu eleﬂtiri ald›k. Geniﬂ Aç› eklerinin
eski say›lar›ndan edinmek için hem Capital dergisine hem de ‹ﬂ Yat›r›m’a gelen yo¤un talepler, iyi ve
do¤ru bir iﬂ yapt›¤›m›z› gösteriyor. Elimizde dergimizin eski
say›lar›ndan neredeyse hiç kalmad›.
Talepleri istemeden de olsa geri çevirmeye baﬂlay›nca biz de bir
çözüm ürettik; art›k Geniﬂ Aç› eklerinin eski say›lar›n› ‹ﬂ Yat›r›m’›n web
sitesinden (www.isyatirim.com.tr) izlemek mümkün.
ﬁu ana kadar Geniﬂ Aç› dergilerinde, “Kurumsal Yönetim”,
“Özelleﬂtirme”, “Alternatif Finansman Kaynaklar›”, “Çin” ve “Vadeli
‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›” konular›n› ele alm›ﬂt›k. Bu say›m›zda, 1990 y›l›ndan sonra tüm dünyada
yükselen bir trend haline gelen, 2000 y›l›ndan sonra ise biraz yavaﬂlamas›na ra¤men 2003 y›l›ndan itibaren
tekrar yükseliﬂe geçen “ﬁirket Birleﬂmeleri ve Sat›nalmalar” konusunu ele al›yoruz. Son aylarda Türkiye’de
yaﬂanan geliﬂmeler de, önümüzdeki dönemde bu konunun daha s›k ve yo¤un tart›ﬂ›laca¤›n›, ﬂirketlerin
gündeminde daha fazla yer edinece¤ini gösteriyor.
Konunun farkl› taraflar›n›n bir araya geldi¤i toplant›da ortaya konulan görüﬂler ve yaﬂanan deneyimler,
bu konular› gündemlerine almak isteyen kuruluﬂlar için yol gösterici nitelikte.
Bir sonraki say›m›zda buluﬂmak dile¤iyle...
‹lhami Koç
‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü

Hayata “Geniﬂ
Aç›”dan bakmak...

Do¤an Burda
Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.ﬁ
Hürriyet Medya Towers 34212 Güneﬂli-‹STANBUL
Tel 0 212 410 32 28 Faks 0 212 410 32 27
capital@dbr.com.tr
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Capital ve úü Yatırım iübirliùi ile
gerçekleütirilen toplantılarımızın bu
seferki gündemi birleüme ve satın
almalar oldu. Özel sektör ve kamudan
temsilciler konuyu her yönüyle tartıütı.
Ortaya çıkan sonuçlar, önümüzdeki
dönemde çok olumlu geliümelerin
olabileceùi yönünde oldu
.

B‹RLEﬁME VE
DEVRALMALARDA
NELERE D‹KKAT ETMEL‹?
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Saran Group Baükanı, Sadettin Saran,
birleüme ve devralmalar konusundaki
tecrübelerini anlattı
.

B‹RLEﬁME VE DEVRALMALAR
30
YEN‹DEN YÜKSEL‹ﬁTE

Birleüme ve satın almaların özel
analizi... Birleüme ve devralmalar, 200
yılında kırılan rekordan sonra, 20012003 döneminde düüüüe geçmiüti. 2004
yılı ile 2005 yılının ilk 6 aylık döneminde
beklenen büyüme gerçekleüti ve 2000
öncesi seviyelerine ulaütı.

Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y›lmaz
Yay›n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ateﬂ
Yay›n Yönetmeni Volkan Ak
Yaz›iﬂleri Müdürü Sedef Seçkin Büyük
Yaz›iﬂleri Müdür Yard›mc›s› Ebru F›rat
Görsel Yönetmen A. Bertu¤ Pat›r
Medya Editörü N. Asl› Tekinay
Yaz›iﬂleri Editörü Nihal Köz
Haber Merkezi Hande Demirel,
Fadime Çoban, Yasemin Balaban,
Nurhan Yönezer, Asl› Iﬂ›k
Sayfa Yap›mc›s› Do¤an Pektaﬂ
Grafik Tanju Gngr
Foto¤raflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen
Marka Müdürü Didem Alak›n
Ankara Temsilcisi Erdal ‹pekeﬂen
Tel: 0 312 467 14 37-38-39
‹zmir Temsilcisi Ziynet Attila
Tel: 0 232 463 78 30

Yönetim
Tüzel Kiﬂi Temsilcisi ve Genel Yay›n Direktörü
Mehmet Muhiddin Sirer
Sat›ﬂ Direktörü
Finans Direktörü
Üretim Direktörü

Orhan Taªk n
Didem Kurucu
Servet Kavaso¤lu

Reklam
Grup Baﬂkan› Elif Erül
Grup Baﬂkan Yard›mc›s› Nil Ertan
Grup Direktörü Funda Baykal
Sat›ﬂ Müdürleri Özlem Güner - Emel Sönmez
Teknik Müdür Nusret K›r›ml›o¤lu
Tel: 0 212 410 36 29 (2 hat) Faks: 0 212 410 36 28
Rezervasyon
Tel: 0 212 410 31 47 (3 hat) 0 212 410 31 78 (2 hat)
Faks: 0 212 410 32 10 (2 hat)
Ankara Reklam Tel: 0 312 467 14 37/38
‹zmir Reklam Tel: 0 232 463 78 30
Hedef Sayfalar
Tel: 0 212 227 92 80 Faks: 0 212 236 44 39
Bask› Uniprint Bas›m Sanayi ve Ticaret A.ﬁ
Had›mköy ‹stanbul Asfalt›, Ömerli Köyü
Çatalca-‹STANBUL Tel: 0 212 798 28 41
Da¤›t›m Yaysat A.ﬁ. Tel: 0 212 622 22 22
Yay›n Türü Yerel, süreli, 3 ayl›k
Capital Dergisi Do¤an Burda Dergi Yay›nc›l›k ve
Pazarlama A.ﬁ taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Capital Dergisi’nin isim ve yay›n
hakk› Do¤an Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama
A.ﬁ’ye aittir. Dergide yay›mlanan yaz›, foto¤raf, harita,
illüstrasyon ve konular›n her hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak
gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz.

c

DBR Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00
okurhizmetleri@dbr.com.tr
DBR Abone Hizmetleri hatt›
Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13
abone@dbr.com.tr
Pazar hariç her gün saat 08.00-20.00
aras›nda hizmet verilmektedir.
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SATIN ALMALARDA
YÜKSEL‹ﬁ DALGASI

MURAT ALICI

ﬁirket birleﬂme ve sat›n almalar› hem dünyada hem
Türkiye’de yeniden yükseliﬂte. 2000 y›l›nda k›r›lan
3,5 trilyon dolarl›k rekordan sonra 2001-2003
dönemi oldukça durgun geçmiﬂti. 2004 ve 2005’in
ilk yar›s› ise bu konuda önemli bir hareketlili¤e
sahne oldu.
Türkiye, bu yeni yükseliﬂ dalgas›na oldukça avantajl›
giriyor. Ekonominin istikrara kavuﬂmas› ve AB’yle
süren müzakere süreci nedeniyle, yabanc› ﬂirketlerin
dikkati Türkiye’ye yönelmiﬂ durumda. Her geçen gün
yeni evlilik ve sat›n alma haberleri geliyor.
Bu nedenle, Geniﬂ Aç› dergisinin yeni say›s›n› bu
güncel konuya ay›rd›k. Moderatörlü¤ünü Capital
Dergisi Yay›n Direktörü M. Rauf Ateﬂ’in yapt›¤›
yuvarlak masa toplant›s›na Hazine Müsteﬂarl›¤›
Yabanc› Sermaye Genel Müdür Yard›mc›s› Murat
Al›c›, Hedef Alliance Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ethem
Sancak, Avea Genel Müdürü Cahit Paksoy, Ero¤lu
ﬁirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ero¤lu
ve ‹ﬂ Yat›r›m Stratejik Planlama ve
Birleﬂme&Devralma Müdürü Ender Arslan kat›ld›.
Kat›l›mc›lar, dünyadaki bu yükseliﬂ dalgas›ndan
Türkiye’nin yararlanabilmesi için neler yap›lmas›
gerekti¤ini konuﬂtular. Baﬂar›l› örneklerden
hareketle Türk ﬂirketlerine taktikler önerdiler. ‹ﬂte
önemli analizlerin yap›ld›¤› bu toplant›da öne ç›kan
mesajlar...
2005 /
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M. Rauf Ateﬂ Kat›ld›¤›n›z için hepinize çok
teﬂekkür ederim. ‹ﬂ Yat›r›m’la birlikte Geniﬂ Aç›
ad›nda bir organizasyon ve bir dergi yap›yoruz.
Her organizasyonda, kamudan, iﬂ dünyas›ndan,
iﬂadamlar›ndan uzmanlar ile bir konuyu ele
al›p, oradaki konuﬂmalar› Geniﬂ Aç› dergisinde
yay›nl›yoruz. Bir önceki dergi Çin üzerineydi.
Çin’in geliﬂmesi, Türk ﬂirketlerinin Çin pazar›na
ilgisi, Çin’in potansiyeli ve yap›labilecekler gibi
konular vard›. Bu say›da da dünyada ve
Türkiye’de giderek yükselen bir e¤ilim olan
sat›n alma ve birleﬂmeleri ele alal›m istedik.
Dolas›yla iﬂadamlar›ndan, Ankara’dan
yöneticilerden oluﬂan 5-6 kiﬂilik bir grubumuz
var. ‹sterseniz Yabanc› Sermaye Dairesinden
Murat Bey ile baﬂlayal›m. Murat Bey bize bu
iﬂin Türkiye’de temelini oluﬂturan mevzuattaki
iyileﬂtirmeleri, gelinen noktalar› özetler misiniz?
Birtak›m de¤iﬂiklikler ve iyileﬂtirmeler
yap›ld›¤›n› biliyoruz. Ne aﬂamaday›z, nereden
nereye geldik, yabanc›lar›n ilgisi ne durumda?
Murat Al›c› Tabii memnuniyetle.
Baﬂlamadan önce birkaç kelimeyle ben
kendimi tan›tay›m. 12 y›ld›r Hazine
Müsteﬂarl›¤›’nda çal›ﬂ›yorum. ﬁu anda yabanc›
sermaye genel müdür yard›mc›s›y›m. ODTÜ
mezunuyum. Amerika’da politika analizi ve
uluslararas› iﬂ oratm› üzerine yüksek lisans
yapt›m. Ben daha çok Türkiye’ye nas›l daha
çok yat›r›mc› çekebiliriz, bunu yapmak için ne
türden politikalar izlemek laz›m, bunun
analizini nas›l yapabiliriz gibi konularda
uzmanlaﬂm›ﬂ ve yo¤unlaﬂm›ﬂ bir bürokrat›m.
Bu zamana kadar da yabanc› sermayedeki
gözlemlerim bu konuya daha yak›ndan, daha
detayl› bakma konusunda bana önemli bir
tecrübe sa¤lad›.
Sordu¤unuz soru bizim için çok önemli.
Çünkü biz yabanc› sermaye ile ilgili olarak
radikal baz› de¤iﬂiklikleri çok yak›n zaman
önce yapmaya baﬂlad›k. 2001 y›l›nda yat›r›m
ortam›nda ne tür problemler var, bunlar›
öncelikle nas›l belirleyebiliriz, daha sonra
bunlar› çözmek için ne tür bir yöntem
uygulamal›y›z ﬂeklinde, Hazine Müsteﬂarl›¤›
inisiyatifinde bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›. Bu konuda
Dünya Bankas› ile birlikte çal›ﬂt›k. Tabii daha
önce kamu sektörü ve özel sektör bir arada
çeﬂitli çal›ﬂmalar yürütmüﬂtü. Bu kez çok daha
farkl› bir anlay›ﬂla bir araya gelip, birlikte
sorunlara bak›p, birlikte çözüm üretmeyi
denediler. Bu, hepimizin bildi¤i gibi, bas›nda
da zaman zaman yer alan Yat›r›m Ortam›n›
‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu’nun asl›nda
6 / 2005

çekirde¤ini teﬂkil ediyor. Nitekim bu platform
daha baﬂlang›ç aﬂamas›nda son derece faydal›
oldu. Elimizde bir yol haritas› vard›, problemli
konular belliydi ve neye müdahale edilmesi
gerekti¤i konusunda bir fikrimiz, izlenmesi
gereken yol konusunda baz› çözümlerimiz
vard›. Nitekim özel sektör ve kamu bu konuda
çözüm üretmeye baﬂlad›lar.
Halen çal›ﬂmalar›na devam etmekte olan bu
platforma ba¤l› olarak yat›r›mlarla ilgili çeﬂitli
konularda çal›ﬂmalar›n› sürdüren 10 Teknik
Komite bulunuyor.. Bunlar›n her biri, ilk baﬂta
belirledi¤imiz sorun alanlar›, ﬂirket kuruluﬂ
süreci, gümrükler, vergi ve teﬂvikler, fikri
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mülkiyet haklar›, KOB‹’ler, yat›r›m promosyonu
gibi çok çeﬂitli alanlarda çal›ﬂan kamu ve özel
sektör uzmanlar›ndan oluﬂmuﬂ gruplar. Bu
teknik gruplarda hem sorunlar hem de çözüm
önerileri gündeme getiriliyor. Tart›ﬂ›ld›ktan
sonra yasallaﬂmak üzere makul bir çözüm
tasarlan›yor ve Say›n Bakan’›n baﬂkanl›¤›ndaki
Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon
Kurulu’na sunuluyor. Orada tart›ﬂ›ld›ktan sonra
bu yasal düzenlemeler iﬂlerlik kazan›yor. Bu
platformda elde edilen ilerlemelerin tümünden
ziyade baz›lar›n›n çok fazla gündeme gelmesi,
ele al›nan ve çözüm üretilen konular›n çok
detay konular olmas›ndan kaynaklan›yor.
Sadece belirli bir sektörü ilgilendiren veya çok
spesifik bir konudaki bir yönetmelik de¤iﬂikli¤i
küçük bir de¤iﬂiklik gibi görünebilir. Ancak bu
düzenlemelerdeki iyileﬂtirmeler o alanda
faaliyet gösteren ﬂirketler için hayati önem arz
ediyor. Bu alanda da önemli ad›mlar at›ld›,
önemli sorunlar çözüldü.
Bu çal›ﬂmalar› yürüten, k›saca YO‹KK olarak
adland›rd›¤›m›z platform konuya ulusal bir
bak›ﬂ aç›s› getirmek üzere oluﬂturuldu. Yani
Türkiye’den bakt›¤›m›zda biz problemleri nas›l
görüyoruz ve bunlar› nas›l çözebiliriz? Bu
amaçla oluﬂturduk. Ben yapt›¤›m iﬂ nedeniyle
Türkiye’de yat›r›m› olan veya olmayan pek çok
yabanc› yat›r›mc›yla bir araya geliyorum.
Yat›r›mc›lar›n Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›
nas›l alg›lad›klar› son derece önemli.
Türkiye’deki gerçekler kadar yat›r›mc›lar›n
Türkiye’yi nas›l alg›lad›¤› çok önemli.
Dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n alg›lamalar›n› nas›l
tespit edebilece¤imiz, onlar›n Türkiye
alg›lamalar›, onlar›n alg›lamalar›nda bizim
yapabilece¤imiz, düzeltebilece¤imiz bir ﬂey
varsa bunu nas›l düzeltebiliriz konular›
üzerinde duruyoruz. Bu amaçla, medyada
oldukça geniﬂ bir biçimde yer alan ve
uluslararas› bir bak›ﬂ aç›s› olan Yat›r›m
Dan›ﬂma Konseyi platformu oluﬂturuldu.
Dünyadaki çok uluslu ﬂirketlerin CEO’lar› ve
yönetim kurulu baﬂkanlar› bu kurulda yer
al›yor. Bu kurulun amac› en üst düzeyde
politika yap›c›lara, say›n baﬂbakana ve konuyla
ilgili bakanlara tavsiyelerde bulunmak. Yani bir
tür dan›ﬂmanl›k mekanizmas›.
Volkan Ak› Tabii bunlar siyasilerin
fikirlerine do¤rudan bask› unsuru veya
yönlendirici unsur oluyor herhalde…
Murat Al›c› Bu platform uluslararas›
yat›r›mc›lar›n bir yat›r›m ortam› olarak
Türkiye’ye bak›ﬂ aç›s›n›n politika yap›c›lara

iletilmesi bak›m›ndan önemli bir rol oynuyor..
Biz Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi’nin ikinci
toplant›s›n› yapt›k. ‹lk toplant› 15 Mart 2004
tarihindeydi. ‹kincisi ise bu y›l 29 Nisan’da
gerçekleﬂti. Son derece verimli geçti bu
toplant›lar. Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi
toplant›s›na kat›lan üyeler, bir ülkede yat›r›m
yap›lmas›na ya da yap›lmamas›na karar veren
kiﬂiler. Dolay›s›yla, onlar›n alg›lamalar› bizim
için son derece önemliydi. Konsey üyeleri
Türkiye’deki yat›r›m ortam›na iliﬂkin
düﬂüncelerini do¤rudan Say›n Baﬂbakana ve
ilgili Bakanlara aktarma imkan› buldular. Say›n
baﬂbakan bir gününü ay›r›p, tüm gün onlar›
dinledi. Onlar›n de¤erlendirmelerini not ald›.
Sonuç bildirgeleri yay›nland›ktan sonra bize 12
konuda tavsiyede bulundular. Biz, bu 12
konuda 9 ayl›k bir sürede sa¤lanan ilerlemeleri
ve yap›lan tüm çal›ﬂmalar› içeren bir rapor
MURAT ALICI
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“EN L‹BERA
B‹R‹ B‹ZDE”
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Hepinizin bildiùi gibi, üirket kuruluüu
konusu bir ara medyada oldukça sık gündeme
getirilen bir problemdi. Kuruluü iülemlerinin
yaklaüık 2,5-3 ay sürdüùü gündeme getirildi.
Gerçekten de o dönemde, belki o kadar
dramatik deùildi ama diùer ülkelere göre bir
hayli uzun zaman alan bir süreçti. YOúKK
platformunda bu konuyla ilgili çalıümalar
yapıldı. Sonuç olarak 2003 yılında yeni bir
yasal düzenlemeye gidildi. ûu an Türkiye
dünyadaki en liberal üirket kuruluüu
rejimlerinden birine sahip. Tabii bunun
arkadasındaki itici güç, kamu ve özel sektörün
bir araya gelerek birlikte çalıümıü olmasıydı.
Bunun ötesinde, yine 2003 yılında
Doùrudan Yabancı Yatırım Kanunumuzu
yeniledik. Daha önceki kanunun detaylarını
sanırım siz de biliyorsunuz ama ben yine de
kısaca bahsetmek isterim. Önceki düzenleme,
iülem bazında belirli kontrol mekanizmaları
olan bir kanundu. Gözden geçirme
mekanizması vardı. Yabancı yatırımcıların
Hazine Müsteüarlıùı’ndan ön izin alması
gerekiyordu. Minimum sermaye üartı vardı.
Bunları kaldıran son derece liberal yeni yasa
2003 haziranında yine özel sektör ve kamu
iübirliùi içinde tasarlandı ve kanunlaütı.
Bundan sonra Türkiye’de gerçekten diùer
ülkelere göre önemli bir ilerleme kaydedildiùini
ben çeüitli kıyaslamalara bakarak net bir
üekilde görebiliyorum.
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haz›rlad›k ve kendilerine ilettik.
Do¤rusu ele al›nan konular›n kapsam›
düﬂünüldü¤ünde gerçekten de tüm elde edilen
ilerlemenin alt alta konulmas› müthiﬂ bir
çal›ﬂma oldu¤unu ortaya koymas› bak›m›ndan
son derece etkili bir rapor ortaya ç›kard›.
Çünkü orada gündeme gelen teknoloji
yat›r›mlar›na destek verilmesi, KOB‹’lere destek
verilmesi, e¤itim, altyap› ve daha akl›n›za
gelebilecek pek çok konu vard› ve bu 9 ayl›k
sürede tüm o kollarla ilgili oldukça önemli
ad›mlar at›ld›. ‹kinci toplant›da biz bu ilerleme
raporunu üyelerimizle paylaﬂt›k. Bu kadar k›sa
sürede bunlar›n yap›lm›ﬂ olmas›ndan son
derece etkilendiler. Türkiye’deki yat›r›m
ortam›n› çok daha iyiye taﬂ›yacak, bu anlamda
Türkiye’nin rekabet gücünü daha da
geliﬂtirecek önerilerde bulundular. ﬁimdi onlar
üzerinde çal›ﬂmaya devam ediyoruz. Bu y›l da
haz›rlayaca¤›m›z ‹lerleme Raporu’nun geçen
seneki kadar tatmin edici olaca¤›na
inan›yorum.
Bu platformun bizim için iki önemli unsuru
var. ‹lki, bize uluslararas› bir perspektif
kazand›r›yor olmas›. D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda
Türkiye’deki yat›r›m ortam› nas›l görünüyor ve
bununla ilgili acaba yan›lmalar, gerçe¤i
yans›tmayan alg›lamalar var m›, varsa biz
bunlar› nas›l düzeltebiliriz konular›n› kaps›yor.
Bununla ilgili olarak yürüttü¤ümüz birtak›m
yat›r›m promosyon çal›ﬂmalar› var. Geçmiﬂten
çok farkl› bir yaklaﬂ›m. Onunla ilgili olarak
düﬂüncelerimizi ve yapt›klar›m›z› da biraz sonra
sizinle paylaﬂaca¤›m.
M. Rauf Ateﬂ Ender Bey’le devam edelim.
ENDER F. ARSLAN

Siz bu iﬂe yat›r›m bankac›s› gözüyle
bak›yorsunuz. Bu alanda dünyada ne oluyor,
e¤ilimler ne yöne gidiyor? Genel bir portre
çizer misiniz?
Ender Arslan ﬁimdi çok say›lara
bo¤ulmadan, çok geriye gitmeden 1990’dan
2005’e ﬂöyle bir bakarsak, son 15 y›ll›k
periyodda dünyada birleﬂme ve devralman›n
sürekli büyüyerek geliﬂti¤ini görüyoruz. Hangi
k›tada büyüyor, hangi endüstrilerde geliﬂiyor,
ivme nerede gibi parametreler çok farkl›l›klar
göstermedi bugüne kadar. Baﬂta Amerika,
sonra Avrupa olmak üzere sürekli bir büyüme
trendiyle 2000’lere gelindi. Bu toplam pazarda
2000’e gelindi¤indeki rakam 3,5 trilyon dolar›
buluyor. Bu bir pik noktas› ve tavan. 3,5 trilyon
dolar gerçekten ciddi bir rakam.
Daha sonra 2001’de, bu 10 y›ll›k periyot
esas›nda herkes moda tabirle birbirine destek
verecek ﬂekilde “merger and acquisition”, yani
büyümenin organik olmayan yöntemiyle
büyümeye a¤›rl›k verdi. Dönüp de gelinen yere
bak›ld›¤›nda birtak›m baﬂar›s›zl›klar görüldü¤ü
için 2001’de çok ciddi bir düﬂüﬂ yaﬂand›.
Rakam bunun yar›s›ndan daha az bir noktaya
geldi. 2002’de keza küçülme devam etti.
2003’te bu sefer düﬂüﬂ oldu. 2004’te hafif bir
yükseliﬂ gözlendi, 2005’te ise iyi gitmekte.
10 y›ldaki büyüme içinde, endüstriyel ve
co¤rafi bazda çok büyük farklar olmamas›na
ra¤men 2001 ile 2005’in büyüme yo¤unlu¤una
bak›ld›¤›nda çok büyük farklar yok. Onun da
yüzde 85’ini Avrupa ve Amerika yap›yor.
Endüstrilerde genelde baﬂta finans, telekom ve
enerji önemli bir yer tutuyor. Türkiye

IN ‹LG‹S‹ BÜYÜK”

“GLOBAL YATIRIMCIN

Volkan Akı Bir de hep konuüulan bir üey var dünyada; sermaye fazlalıùı, insanların yeni yatırım
arayıüları, yeni pazarlar, özellikle Avrupa ve Amerika’daki büyük grupların ya da yatırım kollarının
birtakım eùilimlerinden bahsediyorum… Konuyu bu açıdan deùerlendirirebilir misiniz? Bunların fiyat,
pazar, karüılıklı anlaüma gibi birtakım unsurlara baùlı olduùunu unutmuyoruz tabii ki. Bir de
satınalmalara, yeni pazarlara giriüe, büyük üirketlerin yönelimine göre eùilimler var. Bu konu
hakkındaki görüüleriniz nelerdir? Bu konu Türkiye için önemli. Türkiye kendini bu konuda
beùendirebilir ve gerekli üartları saùlayabilirse bu eùilimler Türkiye’ye yönelebilir mi?
Ender Arslan Kesinlikle yönelebilir. Çünkü dünyada ciddi anlamda serbest dolaüan ve yatırıma
dönüümek isteyen bir nakit fazlası var. Dolayısıyla, bizim temel amacımız, ülke olarak yüzde 1’in
üzerinde diyebileceùimiz bir rakamı Türkiye’ye çekmek olmalı. Murat Bey’in dediùi gibi, son iki yılda
çok hızlı bir deùiüim oldu. Sadeleütirme yapıldı, onay mekanizmaları ortadan kalktı. Yatırımcı bize
direkt olarak bunun kaynaùı Türkiye’den karüılanabilir mi diye soruyor. Yani o yurtdıüından para
getirdi ya, yurtiçinden de bu finanse edilebilir mi diye soruyor. ûu anda son 4-5 yıla bakarak dünyada
da Türkiye’de de finansal yapı bunu desteklemek için çok uygun bir noktada diyebilirim.
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ekonomisi genelde dünya ekonomisinin yüzde
1’inden yukar›daysa o sektörde Türkiye iyi bir
yerdedir. Yüzde 1’inden aﬂa¤›daysa iyi bir
noktada de¤il deriz genel olarak; h›zl› bir
yorum olarak söylemek gerekirse. Biz hiçbir
zaman bunun yüzde 1’lerini görmedik.
Dolay›s›yla, Türkiye’deki toplam pazar
olarak bakt›¤›m›zda net rakamlar söylemek
mümkün de¤il. Bunun içinde özelleﬂmeleri,
yabanc› sermayeyi, lokalleri toplad›¤›m›zda çok
büyük rakamlar vermek mümkün de¤il. Ama
ciddi anlamda say›sal olarak 2002, 2003, 2004

rakamlar›na bakt›¤›n›zda iﬂlem adedi 30’lardan
50’lere, 70’lere, 120’lere geldi. Dolay›s›yla ciddi
bir büyüme var. Ama aç›klanmayan iﬂlemler de
ço¤unlukta oldu¤u için toplam bir de¤er
vermek mümkün de¤il.
Türkiye’de hep yabanc› sermayeyi
konuﬂtuk. Birleﬂmelere ve devralmalara
bakt›¤›m›z zaman bu sermayenin yabanc›s›
yerlisi olmaz. Ama bunu ay›rmak gerekirse
Türkiye’deki birleﬂmelerin içerisinde yüzde 70
“local to local”d›r. Yüzde 30 da, son üç y›ll›k
rakamlar›n ortalamas› olarak söylüyorum,
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“foreign to local”d›r.
M. Rauf Ateﬂ Ethem Bey, son dönemde
yabanc› ortakl›k kuran gruplardan birisiniz.
Murat Bey’in söylediklerinden hareket edersek,
ﬂu an iyi bir ortam oluﬂtu. Fakat sizin
deneyiminiz bundan evveldi. Siz kendi
deneyiminizi, yabanc› ortak aray›ﬂ›n›z› ya da
yabanc› orta¤›n size gelmesini, bütün bunlar›n
yapt›¤›n›z iﬂe yans›mas›n› bizimle paylaﬂ›r
m›s›n›z? Nereden ç›kt› yabanc› ortakl›k ve nas›l
bir sonuca ulaﬂt›n›z?

10 / 2005

Ethem Sancak Memnuniyetle ve çok
teﬂekkür ediyorum. Asl›nda çok önemli bir
ulusal soruna parmak bas›yorsunuz.
Türkiye’nin çok hayati bir sorunu bu.
Türkiye’nin hayati sorunu diye önüne konulan
birçok problem var. Bunlar geçmiﬂe dönüktü
ve art›k hiçbirisinin hayati önemi kalmad›.Bu
yabanc› sermaye ve evlilikler gerçekten
Türkiye’nin çok temel, ulusal sorunu. Ve
Türkiye bu konuda kendini aﬂmazsa korkar›m
ki önüne koydu¤u hayalleri gerçekleﬂtiremez.
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Çünkü Türkiye’nin sermaye birikimi maalesef
son 40-50 y›lda uygulanan bu erozyonlu
enflasyonist sistemden dolay› oluﬂamad›,
oluﬂmad›.
Türkiye’nin önüne koydu¤u AB projesinin
ön ﬂart› olan tar›m›n ›slah› için 15 milyar dolar
laz›m. E¤er Türkiye bu paray› 10 y›l içinde
tar›ma çekemezse muhtelemen medenileﬂemez
ve Avrupa’n›n bir parças› da olamaz.
Diledi¤iniz kadar siz Kopenang Kriterleri’ni
kanun olarak geçirin, modern bir kent toplumu
oluﬂturamazsan›z, Avrupa toplumu olamazs›n›z.
Bunun ön ﬂart› tar›m› ›slah etmekten ve bir
endüstri olarak ele almaktan geçiyor. Bunun
için de oraya sabit sermaye yat›r›m› yapmak
gerekiyor. Art›k bunu köylünün iﬂi olmaktan
ç›kar›p, ciddi bir biçimde sabit sermaye
çekmek laz›m. Türkiye’nin iç birikimi buna
yetmiyor. Bu durumda Türkiye ne yap›p ne
edip kendi var olan sabit sermaye toplam›n›n
en az yüzde 40’›n› d›ﬂar›dan çekmek
zorundad›r. Kimileri bunu toplumun önüne
siyasi bir sorun olarak koyuyor. Bunlar›n hepsi
hikaye ve geçmiﬂi arama.
Biz bir deney geçirdik. Üstelik biz
ortaklar›m›zla 2001 ekonomik krizi içinde
imzalad›k anlaﬂmam›z›. Biliyorsunuz biz ilaç
da¤›t›m› konusunda Türkiye pazar›n›n en
büyü¤üyüz. Bu y›l itibariyle 3 milyar dolar ciro
gerçekleﬂtirece¤iz. 5-6 bin kiﬂi çal›ﬂt›r›yoruz. Bir
noktaya geldik, kurumsallaﬂmam›z gerekti¤ini
hissettik. Bir organizasyon yaratm›ﬂ›z; 20 bin
eczac›, 150 ilaç firmas›, 5 bin çal›ﬂan›m›z emek
kat›yor buna. Gelece¤e kalmay› planl›yorsak iki
ﬂey yapmam›z gerekti¤ini düﬂündük. Bir kere
kurumsallaﬂman›n getirdi¤i tedbirleri almal›y›z
kendimizce. Profesyonel yönetici çal›ﬂt›rmak, iﬂi
deklare etmek ve yapmak gibi bildi¤imiz klasik
kurumsallaﬂma prensiplerine uysan›z bile
yetmiyor. Zaman zaman içinde bulundu¤unuz
kapal›l›ktan kurtulam›yorsunuz.
Biz borsaya aç›l›p bir halk ﬂirketi olal›m
istedik. Fakat bakt›k ki, bizim borsa klasik
anlamda borsa de¤il, farkl› bir ﬂeymiﬂ. Biz
kendi pazar›m›zda büyü¤üz ama pazar›m›z
dünya pazar› içinde küçücük bir ﬂey. Ülke
giderek entegrasyon sürecine girip, Bat›
pazarlar› ile entegre oluyor. Uluslararas›
arenada bizim iﬂimizi bizden çok daha büyük
ölçekte yapan rakiplerimiz var. ﬁimdi onlar bu
pazar istikrara kavuﬂtu¤unda gelip bizi ciddi
biçimde rahats›z edebilirler. O zaman onlar
gelmeden biz onlar› bulal›m dedik. Kendi iç
pazar›m›zda zaten doyuma ulaﬂm›ﬂ›z, daha da

zorlasak tekel olaca¤›z. Bu da do¤ru de¤il. ‹ﬂte
o amaçla gidip birkaç yeri dolaﬂt›k.
Japonya’ya gittik, farkl› iﬂ yap›ﬂ tarzlar›
vard›. Amerika’ya gittik, onlar farkl› bir
mecrada. Bize en uygunu, K›ta Avrupas› geldi.
Çünkü biz y›llard›r oraya benzemeye çal›ﬂm›ﬂ›z,
Almanlarla oturduk pazarl›k ettik. Bizim
alan›m›zda Avrupa’da iki büyük dev var. Birisi
Alman orijinli bir grup. ‹kinci büyük grup ise
‹ngiliz-‹talyan ortakl›¤›ndan oluﬂuyor. Tabii biz
önce Alman’a gittik. Pazarl›kta yüzde 50’sini
satal›m diye anlaﬂt›k. Onlar›n ikinci sorusu,
ikinci elliyi ne zaman sataca¤›m›z oldu. Biz
iﬂimizi seviyoruz, satmay› da istemiyorduk.
Yüzde 50’yi satmam›z›n nedeni, herhangi bir
finansal s›k›nt› ya da iﬂimizden s›k›lmam›z
de¤ildi. Biz pasaport ar›yorduk. Biz bu iﬂi
Türkiye’de iyi yap›yoruz, dünyada da yapmak
istiyorduk ama ülkemizin pasaportu buna
yetmiyordu. Biz de Almanlara “Siz bize
pasaport olun, onun için sat›yoruz size” dedik.
“Bir yer ya tam bizim olur, ya da orada
olmay›z” ﬂeklinde oldu.
ETHEM SANCAK
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Gerçeùi üudur ki, Türkiye üu anki
kaynakları itibariyle önüne koyduùu
modernleüme projesini realize edemez.
Kaynakları yetmiyor. O yüzden dıüarıdan ciddi
bir sermaye çekmesi lazım. Ben üahsen kendi
payıma, bir ülke giriüimcisi olarak bununla ilgili
duyduùum sorumluluktan dolayı YASED’in
yönetim kuruluna girdim. Çünkü, bu askerlik
gibi milli bir görev.
Diùer taraftan yine bu birleüme ve
evliliklerin topluma bir kültür olarak
yerleütirilmesi gerekiyor. Çünkü, bizde “Küçük
olsun bizim olsun” diye bir anlayıü var. Halbuki
günümüzün gerçeùi küreselleümenin olmazsa
olmazı ölçektir. Eùer siz büyük ölçeklerle
organizasyonlar yaratamazsanız, uluslararası
rekabete giremezsiniz. Rekabet edebilir bir
ülke ve ekonomi yaratamazsınız.
Bunun için de birleüme kültürünü ve
ortaklık kültürünü geliütirmek zorundasınız. úki
açıdan da baktıùımız zaman bu birleümelerin
çok hayati önem taüıdıùını görüyoruz. Bir de
tabii üirketlerimizin uluslararası deryalarda
rekabete giriümeleri gerekiyor. Burada bunu
yapan iüadamlarımız var. Bu da bu
birleümeleri ve evlilikleri bilmekten geçiyor.
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Sonra ‹ngilizlere gittik. Onlar felsefe olarak
bize yak›n durdular. “Bu yerel iﬂ, siz yönetin”
dediler. “Biz büyük bir organizasyonun bir
pan-Avrupa grubu veya global ﬂirket
yaratman›n peﬂindeyiz” dediler. ‹lk seferinde
yüzde 25’ini sonra tan›ﬂt›kça öbür yüzde 25’ini
satmak üzere el s›k›ﬂ›p anlaﬂt›k. Zaten bu, 13
Avrupa ülkesinden oluﬂan bir korsorsiyumdu.
Yaklaﬂ›k 5 senedir beraberiz ve çok da
mutluyuz. Bizimle birlikte 14 ülkede operasyon
var, üç y›ld›r üst üste en baﬂar›l› üç ülkenin
içindeyiz. Hatta iki kez Türkiye birinci oldu.
H›zlar›n› alamad›lar, Bat› Avrupa’y› bizim
yönetmemizi istiyorlar. Ana sözleﬂmeye de
“Bundan sonra bu grup Do¤u Avrupa, Asya ve
Afrika’daki operasyonlar› ‹stanbul üzerinden
yürütecek” maddesini de koydurmuﬂtuk. Bunu
uygulamaya da baﬂlad›k. 2001’deki
evlenmemizden sonra 2003’te M›s›r’›n en büyük
da¤›t›m ﬂirketinin yüzde 51’ini sat›n ald›k. ﬁu
anda M›s›r’›n ilaç da¤›t›m› bizim elimizde. 2006
y›l› bitmeden Çin’de bir ﬂirketimiz olaca¤›n›
söyleyebilirim. Rusya, Bulgaristan, Romanya ile
evlilik anlaﬂmalar› imzalamak üzereyiz. Suudi
Arabistan ve Cezayir ile çal›ﬂmalar›m›z sürüyor
ve bunlar büyük bir ihtimal, 2006 sonunda
bitecek. Oradaki ilaç da¤›t›m iﬂinde biz Türk
ﬂirketi olarak etkin olaca¤›z ve iﬂi biz
yapaca¤›z.
Volkan Ak› Onlar›n buraya gelip iﬂi kapmas›
yerine siz dünyaya aç›l›yorsunuz…
Ethem Sancak Tabii tabii. Zaten onlar bize
kar›ﬂm›yorlar. Kendi pazar›m›z› kendimiz
yönetiyoruz. Mesela ortak ﬂirketimizde
paylar›m›z yüzde 50-50 olmas›na ra¤men 8
yönetim kurulu üyesinin 5’i bizden, 3 tanesi
onlardan. Kar›ﬂmayacaklar› niyetini söyledikleri
gibi sözleﬂmeyi de yapt›lar. Hiçbir ﬂikayetleri
yok. Çünkü aram›zda bir güven oluﬂtu
karﬂ›l›kl›. ‹ki taraf›n da niyeti global ﬂirket
olmakt›. Hedeflerimiz orada birleﬂti.
Ailenin di¤er ﬂirketi Sancak Yat›r›m Aﬁ
olarak tar›m iﬂlerine heveslendik ve çok güzel
ortakl›klar kurduk. “‹ﬂ benimdir” k›skançl›¤›
içinde de¤iliz. “Bir ﬂeyi ne kadar büyük
yaparsan o kadar etkin olur ve amaçlar›na o
kadar çabuk ulaﬂ›rs›n” ilkesini biliyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Çok aç›k verdiniz mesaj›.
Tablo nereden baﬂlad› nereye geldi gerçekten
belli oluyor.
Ethem Sancak Böyle 5-6 y›lda bir yerden bir
yere getirdik iﬂte. Demek ki biz de istesek
oluyor.
M. Rauf Ateﬂ ‹ki taraf›n da gönülden
12 / 2005

istemesi laz›m.
Volkan Ak› Bir de iyi uyuﬂmak laz›m.
Ethem Sancak Baz› ﬂeyler hep eleﬂtirilir,
“Kapitülasyonlar, yani yabanc›lara verilen
imtiyazlar Osmanl›’n›n gerilemesine neden
oldu” denir. Bak›n, ilk imtiyaz› Kanuni veriyor.
Fatih de veriyor mesela. Bence bir güven
meselesidir baﬂkas›yla birleﬂmek. Amiyane
tabirle, “Birileri gelecek ve bana zarar verecek”
diye korkarsan›z kendi kendinizle kal›rs›n›z.
Kendinizle kal›nca hep küçük kal›rs›n›z ve
baﬂar›l› olmazs›n›z. O aç›dan bu birleﬂmeleri
biraz da bu aç›dan ele almak laz›m. Günün
sonundaki kâr-zarardan öteye, bu ideolojik bir
yaklaﬂ›md›r ve ülkenin kendine güven
sorunuyla ilgilidir.
Tabii bir de biz anlaﬂma yapt›¤›m›z zaman
Türkiye’nin sorunlar› daha çoktu. Mesela
M›s›rl›lar bir Türk ﬂirketi olarak bizi görüﬂmeye
almad›lar. M›s›r’daki ilgili bakanla görüﬂmeye
orta¤›m›zla gittik. Heyetin baﬂ› bendim. M›s›rl›
bakan usulen bir protokol konuﬂmas› yapt›.
Sürekli bizim ortaklara gönderme yap›yor,
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onlarla konuﬂuyordu. Sonra ben Arapça olarak
“Bak, bu heyetin baﬂkan› benim; beni ikna
edemezsen bu iﬂ olmaz. Öyle ‹ngilize falan
bakma boﬂuna. Benimle yapacaks›n bu iﬂi”
dedim. Sonra özürler diledi. ‹ﬂ de oldu zaten.
Kendimize güvenmeliyiz gerçekten. 2001’de
oldu, ﬂimdi hayli hayli olur. Türkiye’nin
koﬂullar› ﬂimdi çok daha iyi. Enflasyon yok
gibi, uluslararas› alanda daha güvenilir bir
ülkeyiz. ‹flas›n eﬂi¤inde bir ülke de¤iliz, kimse
kimsenin kafas›na anayasa f›rlatm›yor,
koalisyon yok.
Volkan Ak› Yabanc›lar geldi¤inde sanki
sadece sermaye transfer edecekler san›l›yor.
Yani ülke kaynaklar›n› bir anlamda
sömürecekler ya da buradan istediklerini al›p
gidecekler. Böyle bir görüﬂ oluﬂtu son
dönemde. Sanki Türkiye bu tip ortakl›k ve
sat›nalmalarla kaynaklar›n› yurtd›ﬂ›na
göndermiﬂ oluyor gibi baz› çevrelerde
savunulan bir fikir var. Bu fikirlere karﬂ› iyi bir
örnek sizinkisi.
Ethem Sancak Hiç alakas› yok. Onlar
“Bütün kazand›klar›m›z› birlikte d›ﬂar›ya
yat›ral›m” diyor. Mesela benim ‹ngiliz orta¤›m,
“Rusya’ya, M›s›r’a gidelim” diyor. Nerede kâr
varsa oraya gitmek istiyor. Çünkü global bir
ﬂirket olmak istiyor, büyüme peﬂinde. Zaten
hayat da ona zorluyor. Londra borsas›nda sene
sonu sat›ﬂlar ne kadar çok art›ﬂ gösterirse
hissesi de o kadar art›yor. Oradan kazan›yor.
Buradan götürece¤i üç-beﬂ kuruﬂa bakm›yor.
Sat›ﬂlar art›p pazar büyüdükçe hisse de¤eri
art›yor.
Orada yüzde 24 oran›nda hissemiz var. Biz
ald›¤›m›zda hiseler 260 penny idi, ﬂimdi 500’ü
geçti. Çünkü yeni ülkeler kat›ld›, sürekli
büyüdü. Biz de kazand›k, onlar da kazand›.
Onun için “Avrupal› gelecek bizi soyup so¤ana
çevirecek” diye düﬂünmemek laz›m. Götürecek
birﬂey yok ki neyi götürecekler? Olan bize
yetmiyor, neyi götürecekler?
M. Rauf Ateﬂ Bir baﬂka baﬂar›l› sat›nalma
olay›n› da Ero¤lu Grubu yapt›. ‹ki tane jean
markas›n›, önce Loft’u ‹zmirli bir gruptan
ald›n›z, sonra ‹sviçre’den Big Star’› sat›n ald›n›z.
Dolay›s›yla, siz bir yandan organik büyürken
bir yandan da sat›nalmalarla büyüdünüz. Çok
say›da da ﬂirkete, giriﬂimciye örnek olabilecek
M. RAUF ATEﬁ Türkiye’de yabanc› ortakl›¤a,
sat›n alma veya birleﬂmelere son dönemde
yo¤un bir ilgi oldu¤unu görüyoruz.

ﬂekilde yönettiniz. Siz kendi aç›n›zdan, bu
sat›nalmadan nas›l yararland›n›z? Nas›l bir güce
dönüﬂtürdünüz?
Yavuz Ero¤lu Öncelikle teﬂekkür ediyorum.
Asl›nda ben birleﬂme ve ortakl›k konusundan
önce ﬂu anki kendi mevcut durumumuzdan
bahsetmek istiyorum. Biz 1976 y›l›nda tekstil
sektörüne girdik. 1994 y›l›na kadar zaten dünya
ile hiçbir entegrasyonumuz yoktu, sadece iç
piyasaya çal›ﬂ›yorduk. Türkiye pazar›nda 80’li
y›llardan 90’l› y›llara kadar olan dönemde Kulis
ad›nda marka üretirdik. Da¤›t›c›lar›m›zla
Anadolu’ya toptan sat›ﬂ yap›yorduk. 1994
y›l›ndaki 5 Nisan kararlar›yla birlikte biz de
ciddi bir krize girdik. O zaman biz anlad›k ki,
dünya ile entegre olmak da gerek. Sadece bir
tek pazarda olursak bir yere kadar
gelebilece¤imizi anlad›k. Biz kesinlikle Türk
pazar›na çal›ﬂm›yoruz, mal yapm›yoruz. Bütün
müﬂterilerimize yaz› gönderdik. Dedik ki, “Biz
art›k sizlere mal satm›yoruz.” Tamamen
yurtd›ﬂ›na satmaya baﬂlad›k.
ﬁu anki noktadan tekrar geriye dönece¤im;
1996 y›l›nda Lotf markas›n› bünyemize katt›k.
1994 y›l›nda Kulis markas›n› Colin’s yapt›k.
Çünkü dünya pazar›na aç›lmak için çok daha
uygun marka olabilece¤ini düﬂündü¤ümüz bir
isimdi. Gerçekten marka yaparsan›z ayakta
kalabilece¤iniz düﬂüncesini bugün
gerçekleﬂtirdik. Ama geriye dönüp bakt›¤›m›zda
Türkiye’nin kendisinin zaten marka olmad›¤›,
olamad›¤› için Türkiye’den marka ç›karman›n
çok zor oldu¤unu görüyoruz. Son üç-dört
seneden beri bütün tart›ﬂt›¤›m›z konu da bu
zaten. Marka olmadan marka ç›karmak çok zor.
Hala da Türkiye’nin marka olmak için iﬂinin
gerçekten zor oldu¤unu görüyoruz. Biz Do¤u
Bloku ülkelerinde, Avrupa ve Amerika’da da
çok iyiyiz. Ama bugün haz›r bir markay› nas›l
elde edebiliriz, zorlanmadan nas›l AvrupaAmerika pazar›na girebiliriz diye düﬂünüyoruz.
Her koﬂulda, her noktada olabilecek, daha
etkin, daha yar›ﬂabilecek bir markay› nas›l
alabiliriz diye tart›ﬂ›rken önümüze Big Star’›n
sat›ﬂ› geldi. Hiç durmayal›m dedik.
Özellikle Do¤u Bloku ülkelerinde, sonra da
Amerika’da Colin’s ile baﬂar›l›y›z. Big Star ise
dünyadaki 10 marka içindeydi. Çok iyi bir
markayd› ama bat›kt›. Hiç düﬂünmeden biz bu
markay› alal›m dedik ve ald›k. Sahipleri Alman,
ﬂirketin yap›s› Alman ama ‹sviçre’de
konumlanm›ﬂ, ‹sviçre markas›. Bugün Big Star’›
aﬂa¤› yukar› 8-9 ayd›r yönetiyoruz. Colins’le
1994’ten 2005 y›l›na kadar geldi¤imiz noktaya
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bak›yorum, bir de bugün Big Star’la olan
konuma bak›yorum. Biz çok zaman
kaybetmiﬂiz diyorum. Big Star bugün gerçekten
çok h›zl› yol ald›. 6 ay içinde nereye
gelece¤imizi de görüyorum.
Volkan Ak› Tecrübeniz de artm›ﬂt›r.

14 / 2005

Yavuz Ero¤lu Hakikaten eme¤in ve
tecrübenin çok faydas› var. Bizim ﬂu an hiçbir
ülkeden orta¤›m›z yok ama her ülkeyle iﬂ
yap›yoruz. Bütün Avrupa ve Amerika’da
partnerlerimiz var. Gerçekten çok zaman
kaybetmiﬂ oldu¤umuzu gördük.
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Volkan Ak› Burada bir ﬂey sormak
istiyorum. Big Star’› al›rken nas›l zorluklarla
karﬂ›laﬂt›n›z? Devletten, bürokrasiden, iﬂçilerden
kaynaklanan sorunlar oldu mu?
Yavuz Ero¤lu Biz Big Star’›n yüzde 5-10’luk
hissesini üç sene önceden alm›ﬂt›k zaten.
Colin’s markas›n› Big Star’›n içerisinde
sat›yorduk. Oradaki yap›y› aﬂa¤› yukar› 3
seneden beri yaﬂ›yorduk. Big Star’›n bu
noktaya gelece¤ini de biliyorduk. Çünkü
Avrupa’ya bakt›¤›n›z zaman bana göre
Avrupa’da gerçekten her alanda bir doyum
noktas› var. ﬁirket yap›s›na bak›yoruz, Big Star
iyi bir konumda ama iyi iﬂletilemiyor. Savaﬂç›,
kavgac› de¤il. Bizim gibi gözü kara, her
noktada risk alan bir yap›s› da yok. 3,5 y›ldan
beri Big Star’›n içindeyiz ve orada bütün
baﬂ›m›za gelebilecek sorunlar› önceden
görebiliyorduk.
Ender Arslan Türkiye’de bu tip ölçekteki
iﬂlemlerin süresi 6-18 ay süresinde de¤iﬂir. Ama
bunun içinde tan›ma, karar verme dönemi de
var. Ama ne olursa olsun, orada ana amaç
markay› almak. Markayla birlikte sinerjik pazar
kazanmak. 3,5 y›l d›ﬂar›dan bak›nca hakikaten
zor bir dönem. Sizin sorunuzu o anlamda çok
güzel buldum.
Raks’›n Basf’a teklif verip, en yüksek teklif
olmas›na ra¤men sendikadan dolay›
dönememesini biz tahmin etmiﬂtik. O dönemde
‹talyan bir uzman vard›, “Biz Basf’› al›yoruz”
dedim. “Türk ﬂirketinin Alman ﬂirketini almas›
mümkün de¤il, bir yerden patlar; ya
YAVUZ ERO⁄LU Biz bugün Çin’den
korkmuyoruz, çünkü zaten Çin’de üretim
yap›yoruz. Bunu sadece Türkiye’ye
satm›yoruz, dünyan›n her ülkesine marka
olarak sat›yoruz. Finans sektörüne
bakt›¤›n›zda paras› olan iﬂadam›, biraz
dünya görüﬂü de varsa, kâr› nerede
görüyorsa oraya gider. ‹nsanlar Türkiye’de
kazan›rsa yat›r›m yapacak. Kazanmazsa
niye gelsin ki? Tabii hiçbir sermaye
kazanmadan yat›r›m yapmaz. Onun için
de bizim ülke olarak da ﬂirketler olarak da
dünyaya aç›k ve çok iyi entegre olmam›z
gerekiyor. Basmada 4 tane ç›ks›n diye
düﬂünürüz. Baﬂlang›çta kal›p biraz kompleks
olur ama çok daha verimli çal›ﬂ›r. Çin’de
ise tam tersi bir durum var. Bir parçada 4
delik varsa 4 ayr› kal›p yap›yorlar. Sizin bir
iﬂçiyle çal›ﬂt›¤›n›z operasyonu bak›yorsunuz
12 iﬂçiyle yap›yorlar.

sendikadan, ya hükümetten, ya sivil toplum
örgütünden bir yerden döner” dedi. Ve
hakikaten sendikadan döndü ve Koreliler ald›.
Ama bundan sonra durum böyle olmayacakt›r.
Yavuz Ero¤lu Tabii iﬂletme olarak da
bakt›¤›n›z zaman, çekirdekten konfeksiyonun
içinden geliyoruz. Mesle¤in bire bir prati¤ini
biliyoruz. Makineyse makineyle çal›ﬂt›k, sat›ﬂsa
sat›ﬂta, tasar›msa tasar›mda; yani her tarafta
bulunduk. Ülkemizin konumu ve kendi
markam›z›n konumuna bakt›¤›m›z zaman
baﬂar›l› olmak için bana göre uluslararas›
entegrasyon gerekiyor. Sadece Türkiye’de
kald›¤m›z sürece Türkiye’de baﬂar›l› olmuﬂ
sayabiliriz kendimizi. Uluslararas› baﬂar›l› olma
ﬂans›m›z yok.
ﬁu anda Türkiye’nin marka yolunda ciddi
ad›mlar› var. Turizm sektörüne bakt›¤›m›zda
bunu görüyoruz, 8-10 y›l önce Rusya’daki
insanlar›n Türkiye’ye bak›ﬂ aç›s› ile bugünkü
bak›ﬂ aç›lar› gerçekten çok de¤iﬂti. On y›l önce
bir Rus ile konuﬂtu¤um zaman Türkiye’yi sanki
bir ‹ran, bir Irak, sanki her ﬂeye kapal›, ciddi
bir rejim s›k›nt›s› olan bir ülke olarak
görüyorlard›. Türkiye yavaﬂ yavaﬂ marka olma
ad›na özellikle turizm sektöründe iyi bir yol
al›yor.
ﬁimdi biz kendi aç›m›zdan bunu
de¤erlendirdi¤imiz de 1994 krizi gerçekten çok
ciddi bir s›k›nt›yd›. Bugün bak›yoruz 2001 krizi
oldu ve biz hiç etkilenmedik. Hakikaten biz
her krizden büyüyerek ç›kt›k. Bunun tek
sebebi, markaya ciddi yat›r›m yapm›ﬂ olmam›z.
1996’larda 1997’lerde Türkiye Rusya’ya büyük
miktarda ihracat yap›yordu. Bunlar gayriresmi
yoldan, yani bizim bavul ticareti dedi¤imiz
yoldan gidiyordu. Biz o dönemlerde hiçbir
ﬂekilde mal yetiﬂtiremiyorduk. Ben 1995 y›l›nda
Rusya genelinde 2,5 milyon dolarl›k reklam
yapt›m. 1998’de Rusya’daki krizi gördük ve
ondan da hiç etkilenmedik. Çünkü markaya
ciddi bir yat›r›m yapm›ﬂt›k. Bugün bakt›¤›m›z
zaman Türkiye tekstil sektörünü tehdit eden en
büyük etken Çin.
Ender Arslan Türkiye’den 2004 y›l›na dair
istatistiki bilgi vermek istiyorum. Sanayicilere
“Neden birleﬂme olur?” sorusuna verilen
yan›tlarda ﬂöyle bir s›ralama var: Yeni pazarlar,
yeni teknoloji ve know-how, ölçek
ekonomisini sa¤lamak, yeni sinerjik alanlar ve
ilave finansal kaynaklar. Türkiye’de yat›r›mc›lar
ise, birinci s›rada ilave finansman, ikinci s›rada
teknoloji, know-how, üçüncü s›rada yeni pazar,
dördüncü s›rada Yavuz Bey’in söyledi¤i gibi
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marka, son s›rada da yeni ürün demiﬂler.
M. Rauf Ateﬂ Cahit Bey, Türkiye’de son
y›llardaki en büyük birleﬂmelerden birisini
yöneten bir yönetici, bir CEO olarak bizimle
büyük birleﬂmeyi paylaﬂ›r m›s›n›z? Siz o büyük
operasyonun nas›l yönetildi¤ini ve nas›l bir
sonuca ulaﬂ›ld›¤›n› bizimle paylaﬂ›rsan›z,
birleﬂmelerin bir de iﬂlevsel taraf›n› görmüﬂ
oluruz.
Cahit Paksoy Teﬂekkür ediyorum önce. Ben
isterseniz bütün bunlar›n hepsini dinledikten
sonra üç-beﬂ kelime söyleyeyim. Ben yönetici
olarak bir dönem Amerika’da, bir dönem
Avrupa’da kald›m. Büyük resimlere
bak›ld›¤›nda dünyada esen rüzgarlar›n
Türkiye’de de esip esmedi¤ine bakmak laz›m.
ﬁimdi farkl› farkl› ﬂeyler söyleyece¤im. Benim
gördü¤üm son 4-5 senedir dünyada esen bir
rüzgar var ve biz ilk defa bu rüzgar›n d›ﬂ›nda
kalmam›ﬂ›z. Nas›l olduysa bir ﬂekilde buraya
girmiﬂiz, kendi iste¤imizle veya iste¤imiz
d›ﬂ›nda bu rüzgar›n içine biz de dahil olmuﬂuz.
Dünyada gidecek, yat›r›m yapacak arazi,
ülke arayan para var. Bu para 10 katman
halinde düﬂünülebilir. 10, riski en çok sevenler,
1 ise riski en az sevenler diye ayr›l›yor. Riski

çok yüksek olanlara biz bile az geliyoruz.
‹ran’a veya baﬂka yere, hatta sigortan›n
olmad›¤› yerlere bile gidiyorlar. Giderken,
ald›klar› risk kadar yüksek kâr da bekliyorlar.
Türkiye 10 mertebesinden aﬂa¤› do¤ru inen bir
ülke ama bana göre hala 5’e gelmiﬂ de¤il.
Dünyada bir yat›r›mc›n›n bakt›¤›nda risk
faktörünün yüzde 50’ler oldu¤u ülkeler
grubunda bile de¤il, hala bunun üzerinde.
Türkiye’de 1973’te iki kriz oldu. Biri OPEC
krizidir ve bana göre dünyaya yön
de¤iﬂtirtmiﬂtir. Biz onun üzerine K›br›s’›
yaﬂad›k. Bugün krizler bölümünde
bahsedilmeyen bir olayd›r. K›br›s’›n Türkiye’ye
getirdi¤i maliyet çok büyüktür. Bunu iyidir
kötüdür anlam›nda de¤il, maliyet anlam›nda
söylüyorum. Biz bundan sonra korkunç
enflasyon dönemleri yaﬂam›ﬂ ve bu yönde bir
kültür oluﬂturarak bu y›llara gelmiﬂiz. S›rf
bununla do¤muﬂ, bununla yaﬂam›ﬂ bir kültür
oluﬂmuﬂ. Buradan global bask›yla yeni rüzgar›n
içine girince, dünyada böyle bir ﬂey olmad›¤›n›
görmüﬂüz. Erken uyananlar fark etmiﬂ ve
önceden buna baﬂlam›ﬂ.
Standartlar› olmam›ﬂ ülkeden marka ç›kmas›
çok zordur. Çünkü bir markan›n ç›kmas› için

CAHúT PAKSOY

”

“AVEA ‹Y‹ B‹R ÖRNEK

Bizim hikaye her üeyi çok iyi anlatıyor. Yıllar önce útalyanlar gelmiü buraya yatırım yapacaùız
demiüler. Devlet karar vermiü, “úki olan lisansı satıyor, dörde çıkarıyorum” demiü. útalyanlar da úü
Bankası ile bir ortaklık kurmuülar. úü-Tim diye bir üirket kurup devletin açtıùı 1800 GSM ihalesinde
yaklaüık 3 milyar dolar vererek lisans almıülar. Devlete de “Biz bunları yapacaùız, sen de üunu yap”
demiüler. Devlet de “Getir bakalım üu 3 milyar doları” demiü. Almıülar parayı ama istedikleri gibi de
yürümemiü. Yazılı olmayan bir kültürün, yazılı olmayan bir ticaretin çalıüma üeklini dünyanın hiçbir
yerinde görmedim. Bu kültür oturursa ortaklıùa giden yol oturacak.
útalyanlar lisans almıülar, ticarete baülamıülar ve 2001 yılında kriz patlak vermiü. Sonra deprem
gelmiü. Sonra devlet 1 yıl boyunca telefona yüzde 25 vergi koymuü. Sonra ebediyen olsun demiü.
1999’da kiüi baüına konuüma süresi 2,5 saatmiü, bu olaylardan sonra 1 saate düümüü. Birinin burada
müdahale etmesi lazım. ûu anda kiüi baüına aylık konuüma süresi 66 dakikalarda. Çünkü bu iüteki
vergi yüzde 66’ya çıkmıü. Daha bunun içinde kurumlar, gelir vergisi falan yok. Bunların neticesinde
iüler yürümemiü. “National roaming” dediùimiz ulusal roaming olayı da olmamıü.
Devlet bu arada kendine de bir lisans çıkarmıü ve Türk Telekom’a da 3 milyar ödetmiü. úki dev
üirket 4’er milyar dolarlık yatırımlar yapmıülar. úki sene sonra baktıùınız zaman geriye dönüü imkanı
yok. Ve içerideki yatırımcı bırakma noktasına gelmiü. Yurtdıüında da 4,2 milyar dolarlık bir tahkime
gitmiü adam zararının tazmini için. Bana göre hükümet hayatındaki en cesur kararı aldı. Bu iki üirketi
birleütirip olayı uygun bir biçime dönüütürme kararı aldı ve ben ondan sonra devreye girdim. Bugün
yeni bir üirket var ortada.
Türkiye’den gitmeyi düüünen útalyanlar sermaye artırdılar Türkiye’de. Sonra, Türk Telekom’un
özelleütirilmesinin bir parçası oldular ve Türkiye’deki yatırımlarını artırdılar.
Böylece útalyanlar ve yabancılar tekrar kazanıldı, kötü örnekten iyi örneùe giden bir yol çizildi.
Yeni üirket Avea’nın artık büyük bir geleceùi var. Tamamen oturmuü, bugün 6 milyonun üzerinde çok
saùlam bir müüteri tabanı olan bir üirket.
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genel standartlar önemlidir. E¤er bu standartlar›
oluﬂturup oturtmad›ysan›z marka
ç›karamazs›n›z; istisnalar oluﬂabilir. Markaya
h›zl› gitmenin iki yolu var. ‹ki yat›r›mc›n›n
söyledi¤i gibi ya pasaport sat›n alacaks›n›z, ya
da marka sat›n alacaks›n›z. ‹kisi birbirinden
farkl›. Çünkü markada komple sat›n
al›yorsunuz. Yurtd›ﬂ›nda, özellikle tekstilde
bunu yapan çok firma oldu. H›zl›
ilerleyebilmek için yurtd›ﬂ›na gittiler ve hatta
yar› üretim yapmayan fabrikalar› da ald›lar.
Bilinen markalar› ald›lar ve ilerlediler. Ayn›s›
beyaz eﬂyada yaﬂand›. Geçiﬂ dönemini h›zl›
geçirmenin en iyi yolu bu. Yani bir ülkenin
standartlar› yükselinceye kadar beklemek
gerekmiyor tabii. O yüzden de bu bir geçiﬂ
dönemi. ﬁimdi bunlardan geriye dönüyorum.
Yüksek enflasyonist bask›n›n oluﬂturdu¤u
kültür Türkiye’de öyle bir hal oluﬂturdu ki,
siyaset dengelerini alt üst etti. Ülkenin
ekonomik anlamda yönetilemez hale gelmesine
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neden oldu. Ülkenin 5-10-20 y›ll›k planlar›n›
yapam›yorsan, bunu da karﬂ›ndaki insana
sunam›yorsan bir istikrars›zl›k var. Herkes ne
istedi¤ini bilecek prensibi önemli dünyada.
Bilecek ve masan›n üzerine koyacak. Ülke ne
istedi¤ini bilecek ve masa üzerine koyacak.
Gelen adam da masan›n üzerindekine bakacak.
Bunlar belirsiz olursa, süresi belli olmazsa
problem var demektir.
Türkiye’de orta ve uzun vade için hiçbir
planlama yap›lamad›. Onun için ülkeye
gelenler marjinaller oldu. Arada s›rada birini
yakalad›k. Onun d›ﬂ›nda süreklili¤i olan, iyi
planlamas› olan bir ﬂey olmad›. Biz de oturduk
yabanc› sermayeyi daha h›zl› nas›l çekmeliyiz
konusunu düﬂündük. Bir defa Say›n Sancak’›n
söyledi¤i gibi içerideki kaynaklarla bu ülkeyi
çevirmenin imkans›z oldu¤unu herkesin
anlamas› laz›m. Benim yabanc› kayna¤a yat›r›m
anlam›nda ihtiyac›m var. Borç anlam›nda
olunca bir anlam› yok, çünkü benim üretti¤im
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katma de¤eri de götürüyor. En tehlikelisi de
bu. O zaman bize yat›r›m laz›m. Ama ülkenin
içinde hala standartlar› oluﬂturamad›¤›m›z için
tam anlam›yla kolaylaﬂt›rd›¤›m›z söylenemez.
Çevre Bakanl›¤›’n›n cep telefonu
kullananlardan her ay 1 YTL vergi al›nmas›na
iliﬂkin kanun tasar›s› ﬂu an Meclis’te. Yabanc›ya
nas›l anlat›rs›n›z bunu? Bana göre vergi
politikas› hayati önemi olan kilit politikalardan
biri. Biz hep büyüklerimizin bir bildi¤i var diye
düﬂünürüz. Bize böyle ö¤rettiler çünkü.
Yabanc› sermaye, birleﬂme dedi¤imiz zaman
rekabetten bahsedebilmeniz laz›m. Ülkede üçbeﬂ ﬂeyin oluﬂmas›, rekabetin, hak, hukuk,
adaletin olmas› laz›m. Yabanc› yat›r›mc› için
bunlar›n çok önemi var. Vergi olay› da önemli
çünkü rekabeti etkiliyor. Mesela kurumlar
vergisi Türkiye’de yüzde 33. Toplanan
kurumlar vergisi Türkiye bütçesinin yüzde 1’i
de¤il. 1 katrilyon kurumlar vergisi toplan›yor.
Yabanc› sermaye kayda göre çal›ﬂmak ve buna
uymak zorunda. Bunun yüzde 33’ünü verecek.
Ama vermeyenler de var çünkü y›llard›r bu
kültür oluﬂmuﬂ. Böylece rekabet kural›
bozulmuﬂ oluyor. O zaman bunu uygulanabilir,
prati¤e dökülebilir hale getirelim.
Bizi brifinge ça¤›rd›klar›nda bu ülkedeki
vergi mükellefi say›s›n›n azald›¤›n›
ö¤reniyorum. Bunu yabanc›ya anlatmak çok
zor. Bir yerde hata var. Yabanc› sermaye gelip
sizi direkt dinliyor san›yor musunuz? Hay›r,
yabanc› sermaye daha önce dama ç›kanlar› ya
da damdan düﬂenleri dinliyor. ﬁimdi buradan
ilerlersek, gelir vergisi gibi ﬂeyler, ülkenin
de¤erleriyle oynayan ve hayati önemi olan
ﬂeyler. Çevre Bakanl›¤›’n›n telefondan vergi
istemesi en kolay›, çünkü üç tane GSM
operatörü var, lobi güçleri de yeterince
olmad›¤› için en kolay tepesine çökülebilecek
sektör onlar. Eczac›lardan her ilaçtan yar›m
kuruﬂ alal›m deseniz, alamazs›n. Çünkü lobisi
vard›r, k›yamet kopar; olmaz. Bu resim çok çok
önemli. Rekabet unsurlar›n›n en önemli

VOLKAN AKI Yabanc›lar geldi¤inde sanki
sadece sermaye transfer edecekler
san›l›yor. Yani ülke kaynaklar›n› bir anlamda
sömürecekler ya da buradan istediklerini
al›p gidecekler. Son dönemde böyle bir
görüﬂ oluﬂtu. Sanki Türkiye bu tip ortakl›k ve
sat›nalmalarla kaynaklar›n› yurtd›ﬂ›na
göndermiﬂ oluyor gibi baz› çevrelerde
savunulan bir fikir var.

kriterleri bu bana göre.
Rekabetin baﬂ›nda da adalet olay› var.
Ülkedeki adalet mekanizmas›n›n zorlu¤u
tahkim mekanizmas›n› getirdi. Böyle bir ﬂey
olur mu? Bir kültür de¤iﬂiminin olmas› laz›m.
Bizde Anadolu’da yabanc›ya gavur derler, el
derler. Gavura da herﬂey mübaht›r. Bu kültür
de¤iﬂiminin okullarda ö¤retilmesi, bunun dünya
örneklerine bak›lmas› laz›m. Bana göre y›llard›r
krizde olan, bir türlü anarﬂi ve krizden
kurtulamayan bir ‹rlanda örne¤i var mesela.
‹spanya da iyi bir örnek olabilir. Geliﬂmiﬂ ülke
toplumlar›na bak›p, alternatif geliﬂtirmeniz
laz›m. Bunu politikac›lar›n anlamas› yetmiyor
ve uygulamac› olan bürokrasiye de anlatman›z
gerekiyor. Bunun için de e¤itim laz›m. Bizde
ne var ne yok diye bakarsak, sermaye yok,
kurumsall›k yok, ortakl›k kültürü yok, üretmeyi
bilmek ama satmay› bilmek yok, buna karﬂ›n
risk almak istemedi¤in kadar var. ﬁimdi bu
kültürleri toparlamak laz›m.
Ortakl›¤› bilmemek bizim genlerimizden
geliyor. Bu zaman alacakt›r. Bizim ortakl›¤a
al›ﬂmam›z çok zor. Devlerin ortakl›klar›na
bak›n, y›llard›r yürümedikten sonra belli bir
noktadan sonra farkl› ﬂekil alm›ﬂt›r. Türkiye’de
çok iyi örnekleri var bunun. Y›llarca duran
fabrikalar sonra birdenbire çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂlar, çünkü ortakl›k yap›s› de¤iﬂmiﬂ.
Bizim keyfimize gelindi¤inde bence en önemli
olay planlaman›n olmay›ﬂ›.
Türkiye’de 3 tane GSM operatörü 3 tane da
altyap› var; biz çok zenginiz ya. Buradaki israf
10 milyar dolar mertebesinde ve bunun hiçbiri
içeride üretilmiyor. Bu bir planlama meselesi.
Bizim her iﬂimiz böyle. Herkesin ATM’si var.
Her ATM 100 bin dolar civar›nda. Bu, ortakl›k
kültürünün olmamas›ndan kaynakl› bir olay.
ﬁimdi global bask›lar neticesinde enflasyon
aﬂa¤› düﬂüyor, kâr marj› düﬂüyor, herkesin
oturup her ﬂeyi gözden geçirme zaman›.
Birleﬂmelerin temel sebebi bu. Tabii bu
durumu d›ﬂar›dan seyredenler var ve onlar da
bundan en fazla avantaj› nas›l sa¤lar›z derdi
içindeler ﬂimdi. ﬁimdi her banka sat›l›k
neredeyse.
Türkiye 5-10 y›l içinde tamamen de¤iﬂecek.
10 y›l sonra bakt›¤›n›zda 2000 öncesiyle bu 10
y›l aras›nda garip farklar olacak. Bunlar
gerçekleﬂirse, Türkiye, standartlar› yukar›
ç›km›ﬂ, AB’ye haz›r hale gelecek. Anadolu’da
dükkanda çal›ﬂ›rken bize ﬂunu ö¤rettiler;
“O¤lum bir müﬂteri geldi, gitti¤inde iki müﬂteri
gönderecek. Onun için gelen müﬂterinin
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gönlünü hoﬂ edeceksiniz.” Prensip bu.
Hepsini üst üste düﬂündü¤ümde çok hikaye
var da ben k›sa kesmek istiyorum. Vatandaﬂla
devlet aras›nda bir kopukluk var öncelikle.
Devlet vatandaﬂ›na, vatandaﬂ devletine
güvenmiyor. Beyan diye bir sistem yok, her
ﬂeyi ispat edeceksin. Niye ispat edeyim, önce
bana güven. Bu sistem bu standartlar›
oluﬂturuyor. Bunlar›n hepsi birbiriyle ba¤lant›l›.
Onun için uzun dönem planlar yap›lmas›,
kendi içimizdeki bu sistemin bir ray›na
oturtulmas› laz›m. ‹çeride ve d›ﬂar›da birleﬂme
zorunlu hale geldi. Rekabetin sa¤lanabilmesi
ETHEM SANCAK

IN
“AVRUPA’N
YMALIYIZ”
U
A
IN
R
A
L
NORM
Yabancı gelip bizi yıkacak kompleksi çok
hakimdir bizde. Bunu esaslı bir eùitimle
çözmemiz lazım. Türkiye’nin geleceùini
kurgulaması ve ilerlemesinin sabit
sermayesine ilave olarak yüzde 30 oranında
yabancı sermaye çekmesi gerektiùini
hepimizin kavraması gerekiyor. Her üeyin
devlet eliyle yapılması kültürü nasıl yıkıldıysa
yabancıya yaklaüımın da yıkılması lazım.
Komünist Çin bile, geliüebilmesi için yabancı
sermayeye ihtiyaç duyduùunu kabul etti. Bu
herkesin benimsediùi bir milli politika olmalı.
Soruya dönersek, biz satmak için aileyi
ikna ederken çok zorlandık. Ailedekiler,
“Malımız çok kıymetli ama çok ucuza gidiyor”
dediler. Bir de bu yabancılarla nasıl
çalıüacaùız konusu vardı. ûimdi yeniden
yapmak zorunda kalsak yine aynı üeyleri
yapardık herhalde. Bunu yapmak isteyenlerin
mutlaka bununla ilgili kurumlara gitmesi lazım.
Çünkü kendi baüına yapmaya kalkarsa
problem çıkabilir. Bu konuda aracı kurumlara
giderlerse süreci çok hızlandırabilirler. Biz
kafamıza “Bir ortak bulacaùız” fikrini
yerleütirdiken sonra aracı kuruma gittik ve
“Bizi evlendir” dedik. Adayları birlikte dolaütık.
Bizim ülkemizde danıümanlık ve bilgiye para
vermek insanların zoruna gittiùi için baüka
taraftan kaybediyorlar. Gerek hukuk
üirketlerinin gerek çöpçatan üirketlerinin
artması gerekiyor. ûeffaf olmak ve vergi
vermeyi göze almak çok önemli. Yoksa
Avrupalı sizi almıyor. Adamların normları var,
sizin deùeriniz ne olursa olsun bu normlara
uymuyorsanız sonuç alamıyorsunuz.
Zamanında açılmak, zamanında satmak,
danıümanla çalıümak önemli kriterler.
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için herkesin oturup hesab›na kitab›na bakmas›
gerekiyor. Art›k aç›lm›ﬂ bir dünya var ve
yapcak bir ﬂey yok buna karﬂ›. H›zl› marka
olman›n yolu, bizde oldu¤u gibi sat›n almaktan
geçiyor. Bizim en eksik bölümümüz iyi
planlama. Bu planlamalar›n, devlet politikalar›
haline gelmesi laz›m. Üretilen politikalar
üzerinde majör de¤iﬂiklikler yapamazs›n,
yapmaman gerekir. Ancak rötuﬂlar yap›labilir
ama dev de¤iﬂiklikler yapt›¤›n zaman bunun
faturas›n› ödemen gerekir.
M. Rauf Ateﬂ ‹kinci turda size tekrar
dönelim. Yabanc› Sermaye Dairesi’nin birtak›m
çal›ﬂmalar›ndan söz etti Murat Bey.
‹yileﬂtirmelerde belirli bir aﬂamaya kadar
gelindi. Bundan sonra yap›lacak yeni
düzenlemeler var m›? Bunlarla birlikte
Türkiye’ye sermaye giriﬂinde bu tür sat›n alma
ve birleﬂmelerde bir hareket bekliyor musunuz?
Havay› koklamak ya da bilgi almak için sizin
de kap›n›z› çalanlar oluyordur. Bu konuda
neler söylersiniz?
Murat Al›c› Öncelikle çok çeﬂitli konular
gündeme geldi. Bunlarla ilgili ilave
de¤erlendirmeler yapmak istiyorum. Bütün
konuﬂmalar beni çok memnun etti. u anda
burada gündeme getirilen problemlere
bak›yorum; vergi, adalet sistemi, iﬂlemler vs.
bunlar›n hepsi bizim gündemimizde olan
ﬂeyler. Ama gündemimizde olmas›n›n yeterli
olmad›¤›n› da biliyorum. Bunun da ötesinde
biz bunlarla ilgili bir ﬂeyler yap›yoruz. Bunlar
gündemimizde olmayabilir ya da devlet özel
sektörün yak›nmalar›ndan bihaber olabilir,
kendi politikalar›n› devam ettirebilirdi. ﬁu an
biz özel sektörle birlikte çal›ﬂt›¤›m›z için özel
sektörün ulusal bak›ﬂ aç›s›n›, uluslararas›
perspektiflerini, kendi politikalar›m›za bir
ﬂekilde yans›tt›¤›m›z için bütün bunlar›n
fark›nday›z. Cahit Bey’in söz etti¤i, vergi,
adalet, planlama, e¤itim konular› bizim Yat›r›m
Dan›ﬂma Konseyi’nin do¤rudan baﬂbakana
yönelti¤i tavsiyelerin en önemlileri. ﬁu an bizim
planlama dedi¤imiz öngörülebilirlik özel sektör
aç›s›ndan çok önemli. Bunun için Türkiye’de
pek çok kiﬂi fark›nda de¤il ama 3 y›ll›k orta
vadeli bir program uygulan›yor.
Cahit Paksoy Benim az önce söyledi¤im ﬂey
ﬂu; Türkiye’de bilindi¤i halde çözüm
üretilmemesi gibi bir sorun var. Ben olsam,
Türkiye’nin belli bir bürokrasisini her iki
senede bir, 2-3 ay ya da 1 sene özel sektörde
çal›ﬂmaya, özel sektörden 3-5 yöneticiyi
Ankara’ya çal›ﬂmaya gönderirdim.
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Murat Al›c› Tam söyledi¤iniz biçimde
olmasa da bunu yap›yoruz asl›nda. Bu
bahsetti¤im YO‹K platformu küçük bir platform
de¤il. 10 tane teknik komitesi var ve her
komitenin kamu ve özel sektörden en az 20
uzman› var. Herhangi bir ﬂirketin çal›ﬂan›
YASED ya da TÜS‹AD’› temsilen bu grupta yer

al›yor. Özel sektörde çal›ﬂanlar devletin bak›ﬂ
aç›s›n›, devletin çal›ﬂanlar› da özel sektörün
bak›ﬂ aç›s›n› görüyor. Son derece karﬂ›l›kl› ve
e¤itici bir süreç. Çok da verimli.
Yat›r›mc›lar aç›s›ndan son derece önemli
olan öngörülebilirlik hususu ile ilgili olarak orta
vadeli programa tekrar dönmek isterim. Son
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dönemde ekonomi politikalar›n›n baﬂar›l›
sonuçlar›, uygulanan program hedeflerini,
ço¤unlukla da daha iyi sonuçlar› yakalad›. Bu
ba¤lamda orta vadeli program›n yat›r›m
ortam›nda öngörülebilirli¤e büyük katk›
sa¤layan bir referans oldu¤unu düﬂünüyorum.
Genellikle yat›r›m ortam› ile ilgili önemli bir
konu olarak gündeme getirilen vergi konusu
da, yürütülmekte olan program›n temel
parametrelerinden olan mali disiplin ve tavizsiz
uygulanan bütçe dengeleri ile birlikte
de¤erlendirilmesinin gerekli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Öngörülebilirlik unsuruna
pozitif katk› sa¤layan ekonomik program›n bu
parametrelere ba¤l› kal›nmas›yla hedeflerine
ulaﬂabildi¤ini mutlaka gözönünde bulundurmak
gerekir. Yine uygulanan program çerçevesinde
vergi konusuyla ilgili olarak önümüzdeki

dönemin yap›sal reform hedefleri aras›nda
vergi politikalar›na istikrar getirilmesi, kurumlar
vergisi sisteminin sadeleﬂtirilerek etkinli¤inin
art›r›lmas› ve AB uygulamalar›na paralel bir
sistem getirilmesi gibi konular›n bulunmas› bu
alanda devlet politikalar›n›n özel sektörün
gereksinimleri do¤rultusunda olaca¤›n›n
göstergesi.
Yine gündeme gelen adalet hizmetleri
konusu da yat›r›m ortam› aç›s›ndan gündeme
getirilen di¤er bir husus. Bu konu Yat›r›m
Dan›ﬂma Konseyi Toplant›lar›n›n sonuç
bildirisinde de yer al›yor. Bu konuda da
Türkiye’de yat›r›mc›lar›n problemlerini
gidermeye yönelik önemli ad›mlar at›ld› ve
at›lmaya devam ediyor. AB mevzuat›na uyum
çal›ﬂmalar› çerçevesinde özel sektör için kritik
önemi olan Türk Ticaret Kanunu"nun yeniden
düzenlenmesi, fikri mülkiyet haklar› konusunda
ihtisas mahkemelerinin teﬂkil edilmesi bu
anlamda önemli geliﬂmeler. Di¤er taraftan,
adalet hizmetlerinin h›zl› ve etkin olarak
yürütülmesi için modern iletiﬂim altyap›s›n›
getiren Yarg› A¤› Projesi de önemli ölçüde
tamamlanm›ﬂ durumda. ﬁüphesiz Türkiye’de
yat›r›m ortam› ile ilgili tüm problemler
çözümlenmiﬂ de¤il. Zaten bu süreç niteli¤i
gere¤i sürekli devam edecek olan bir süreç. Bu
noktada problemleri görmekle birlikte barda¤›n
dolu taraf›na bakmak laz›m. Hatta baﬂkalar›na
bunu göstermek laz›m ki, onlar›n Türkiye’ye
bak›ﬂ aç›lar› olumlu yönde ﬂekillensin. ‹rlanda,
benim üzerinde detayl› çal›ﬂt›¤›m bir konu.
Sürekli mucize diye nitelendirilen ‹rlanda’n›n
performans›, önemli ölçüde iyi tasarlanm›ﬂ ve
vazgeçilmeden uygulanan bir planlaman›n
sonucu. Her ne kadar ‹rlanda’n›n ekonomik
baﬂar›s› 1990’larda dikkat çekmeye baﬂlam›ﬂ
MURAT ALICI Perakendecilik sektöründe
sat›n alma ve birleﬂmeler bir anda
yo¤unluk kazand›. Sektörün büyüme
potansiyeli önemli bir cazibe unsuru. 2004
y›l›nda yaklaﬂ›k 27 milyar dolar olan pazar
büyüklü¤ünün 2006’da 30 milyar dolara
ç›kmas› bekleniyor. Di¤er pek çok ülkede
süpermarketlerin piyasadaki pay› çok
yüksek. ‹sviçre’de en büyük 3 süpermarket
zincirinin toplam piyasa pay› yüzde 95.
Türkiye’de ise bu pay yüzde 12 düzeyinde.
Bu da piyasada birleﬂme ve sat›n almay›
teﬂvik eden önemli bir unsur. Yat›r›mc›lar
aç›s›ndan cezbedici bir faktör. Yabanc›
yat›r›mc›lar bunu görüyorlar tabii.
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olsa da, asl›nda ülkenin kalk›nma hamlesi 1958
y›l›nda tasarlanarak yürürlü¤e konan kapsaml›
bir strateji ile baﬂlam›ﬂ. Bir taraftan belirlenen
stratejik hedeflere yönelik kurumlar ve politik
enstrümanlar geliﬂtirilirken di¤er taraftan
sözkonusu stratejinin yasal dayana¤›n› teﬂkil
eden Endüstriyel Kalk›nma Kanunu de¤iﬂen
koﬂullara ve önceliklere göre y›llar içinde
sürekli bir revizyon sürecine tabi tutulmuﬂ. Bu
yasal dayana¤›n içeri¤i ve öngördü¤ü tedbirler
de¤iﬂen koﬂullara göre sürekli de¤iﬂmiﬂ
olmakla birlikte, baﬂlang›çtaki temel felsefesi
y›llar içinde devam ettirilmiﬂ.
Cahit Paksoy En iyi prati¤e dökülebilir
anlaﬂmay› kim yapacak diye bir ﬂeyimiz vard›
bizim. Pratikte en iyi uygulanabilen anlaﬂma en
iyi anlaﬂmad›r. Bizim ﬂirkette çal›ﬂanlara bir
talimat›m›z vard›r. En problemsiz, en
uygulanabilir anlaﬂmay› istiyorum ben. Benim
ticaretteki iddiam›n da bu olmas› laz›m.
Avea’da da bunu yap›yoruz. Müﬂteriye en uyan
tarifeyi çal›ﬂ›yoruz. Bugüne kadar olmayan bir
ﬂeyi çal›ﬂ›yoruz. Sonraki baﬂar›n›n s›rr› orada
yat›yor. Türkiye çok iyi bir yolda ama beni
üzen ﬂey mevcut potansiyelin de¤erlendirilip
de¤erlendirilememesi konusu. Zaman geçiyor,
bu potansiyellerin en iyi biçimde
de¤erlendirilmesi laz›m.
Murat Al›c› Tam da uygulanabilirlikle ilgili
belirtti¤iniz noktaya gelmek üzereydim asl›nda.
‹rlanda modelinde benim dikkatimi çeken en
önemli unsurlardan biri kalk›nmay› destekleyen
kurumsal yap›lanma oldu.Türkiye’de yat›r›mlar›
art›rmak amac›yla ‹rlanda Kalk›nma Ajans›,
IDA’ya benzer bir kurumsal kapasite
geliﬂtirilmesi öneriliyor. Öncelikle ‹rlanda‘da
uzun y›llar de¤iﬂen koﬂullara uyarlanarak ve
temel hedeflerinden sapmaks›z›n uygulanan
kalk›nma stratejisi içerisinde IDA’n›n rolünün
iyi anlaﬂ›lmas› gerek. IDA, bu stratejisinin
uygulay›c›s›, di¤er üç temel kurum olan Forfas,
Enterprise Ireland ve FAS ile birlikte, yaklaﬂ›k
30 y›ll›k bir tecrübe sonucunda oldukça etkin
çal›ﬂ›r hale gelmiﬂ. Di¤er kurumlar, insan
kaynaklar› ve teknoloji geliﬂtirme konular›nda
faaliyet göstermiﬂ. Burada zaman içinde
ﬂekillenmiﬂ, kalk›nma hedefine yönelik bir
kurumlararas› iliﬂkiler a¤› sözkonusu. Kalk›nma
modeli ‹rlanda’ya özgü ﬂekillenmiﬂ. Dolay›s›yla
‹rlanda modelinin Türkiye’de veya bir baﬂka
ülkede ayn› baﬂar›yla uygulanmas› bence çok
mümkün de¤il. Bu model ancak Türkiye’nin
kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre ﬂekillenecek
kendi modeline temel parametreleri ile yol

gösterici olabilir. Kendi modelimizi oluﬂturmak
için gerekli kapasite kamuda mevcut.
Sat›n alma ve birleﬂmeler konusunda
Türkiye’ye ve dünyaya bakt›¤›mda benim
gözlemim bu iﬂlemlerin daha çok sektörel ve
bölgesel koﬂullara göre ﬂekillendi¤i yönünde.
Her sektörün sat›n alma ve birleﬂme koﬂullar›,
ortam›, zamanlamas› kendine özgü. Çok yak›n
zamanda Kuzey ve Güney Amerika’da demirçelik sektöründe k›sa sürede gerçekleﬂen sat›n
almalar, birleﬂmeler oldu. Mittal Steel’in
International Steel Group’u almas› ile bu
iﬂlemler h›zland›. Bölge piyasas›nda sektörün
ölçek ekonomilerini yakalama önceli¤i bu
iﬂlemleri önemli ölçüde motive etti. Di¤er
taraftan Türkiye’de sat›n
almalar› ve birleﬂmeleri son dönemde
yayg›n hale getiren kan›mca uluslararas›
rekabet gücü kazanma zorunlulu¤u.
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Türkiye’deki ﬂirketler bu zorunlulu¤u
farkedince kendi baﬂ›na devam etme
konusunda daha esnek davran›yorlar. Biz gerek
kendi ﬂirketlerimizin yurtd›ﬂ›ndaki sat›n
almalar›n› gerekse bizim ﬂirketlerimizle
ilgilenen yabanc›lar› sürekli gözlemleyerek
sektörlerimizin ihtiyaç ve önceliklerini,
dünyadakini konumunu takip ediyoruz. Bir
sektörün bu noktaya gelmesinde etkili olan
faktörlerin ne oldu¤una bak›yoruz. Di¤er
taraftan iﬂ kültürümüz, ortakl›klara müsait mi
de¤il mi buna de¤indik. Bizim giriﬂimcilerimiz
ço¤unlukla çok zor durumda olsa da ortakl›¤a
pek yanalmak istemiyor. Ancak bu e¤ilim,
Türkiye’nin dünya ile bütünleﬂmesine paralel
olarak önemli ölçüde de¤iﬂiyor. Örne¤in son
dönemde biz ‹talyanlarla büyük bir proje
yürütüyoruz. Proje yat›r›m promosyon alan›nda
"ﬂirketler aras› çöpçatanl›k" (match- making)
olarak adland›r›lan bir uygulama üzerine
kurulu. ‹talya’daki SIMEST isimli büyük bir
kuruluﬂla birlikte bu anlamda bir iﬂbirli¤i
projesi baﬂlatt›k. Baﬂlang›çta gerek bizim
ﬂirketlerimizin gerekse ‹talyan ﬂirketlerinin
ortakl›k konusundaki tutucu yaklaﬂ›m›n›
bildi¤imiz için beklentilerimizi s›n›rl› ölçülerde
tuttuk. ﬁu anda proje son derece verimli
gidiyor. Yaklaﬂ›k 300 ﬂirket ‹talyanlarla ortakl›k
yapmak için bekliyor, hepsi de bu konuda son
derece istekli. ﬁirketlerimiz büyük veya küçük,
d›ﬂa aç›lman›n ne denli önemli oldu¤unu
anlad›. Türk ﬂirketlerine yabanc› yat›r›mc›lar›n
ilgisi konusunda, burada da gündeme gelen
önemli bir noktaya dikkat çekmek laz›m.
Yat›r›m ortam› ile ilgili çeﬂitli s›ralamalarda
Türkiye’nin genellikle iyi olmayan konumu

gündeme getirilir. Benzer bir çal›ﬂma, IMDI
taraf›ndan her y›l yay›mlanan Rekabet Gücü
Endeksleri. Bu enseksler aras›nda yer alan
giriﬂimcilik endeksinde Türkiye ‹ngiltere,
Almanya, ‹spanya ve di¤er tüm Avrupa
ülkelerinin önünde yer al›yor. Bu özel
sektörümüzün yabanc›lar› cezbeden önemli bir
unsuru. Türkiye’ye yat›r›m yapan yabanc›lar da
bu giriﬂimlerinin sonucundan son derece
memnun Örne¤in Ford’un Türkiye’deki
fabrikas› tüm Avrupa’daki di¤er fabrikalar›
aras›nda en iyi Ford fabrikas› seçiliyor.
Toyota’n›n Türkiye’deki tesisleri tüm dünyadaki
tesisleri aras›nda en düﬂük hata oran›yla çal›ﬂan
tesis. Türkiye’de yeni yabanc› yat›r›mlar ile
mevcut yabanc› yat›r›mc›lar›n yapt›¤› yat›r›mlar›
k›yaslayacak olursak, mevcut yat›r›mc›lar›n
toplam yat›r›m›n yaklaﬂ›k yüzde 70’ini yapt›¤›n›
görüyoruz. Türkiye’de her y›l yaklaﬂ›k ortalama
4 bin yeni ﬂirket kuruluyor. Bu da giriﬂimcili¤in
önemli bir göstergesi.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’de tekstil ve g›da
büyük bir sektör ve siz de onun bir
parças›s›n›z. Ama bu sektörde ortakl›l›k, ﬂirket
sat›n alma, birleﬂme çok fazla de¤il. O sektörün
içinden gelen biri olarak yabanc›larla ortakl›k
ya da yerli birleﬂmeler konusunda ne
düﬂünüyorsunuz? Bu trend böyle devam eder
mi? Sektörün çok önemli bir temsilcisi olarak
ne görüyorsunuz?
Yavuz Ero¤lu Tekstil, eme¤e dayal› bir
sektör oldu¤u için Türkiye’de birleﬂmeler çok
diyemeyiz. Uzun vadede daha büyükleri de
olacakt›r belki. Türkiye, ﬂu anda Çin’le
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda genel olarak rekabet
gücünü kaybetmek üzere. Bugünkü birleﬂmeler
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Bugün markası olan, dünya modalarına yön veren, bir çizgisi olan útalya’nın geçmiüte bir üeyi
yoktu. Deneyim ve birikimimiz artık fason üretimlerden, küçük atölye veya küçük fabrikaların
birleümesinden çıkıp, katma deùeri yüksek olan üeyleri üretmemize yetecek durumda. úSKO grubu
bugün útalya’nın en büyük yıkama fabrikalarından biriyle ortak oldu. Özellikle bizim denim sektöründe
maliyet yükselten aüamalardan biri yıkamadır. Kumaü dünyanın her tarafında aüaùı yukarı aynıdır.
Bugün denimde marka yapan, katma deùerini yükselten yıkamadır. Dünyada bu iüi yapan markalar
arasında birleümeler oluyor, olacak da.
ûu an Türkiye’nin yapması gereken, kapasitemizin büyük bir kısmını kullanabilmeyi baüarmaktır.
Kimler ne yapıyor, hangi ülkeler hangi yoldan geçerek bugünkü durumlarına gelmiü irdelemek
gerekiyor. Bugün úspanya’yı örnek verirsek, 90’lı yılların ortalarında öyle bir teüvik çıkardı ki, Zara
isimli markası dünyanın en büyük markası haline geldi. Çünkü devlet satılan her mala yüzde 22
teüvik veriyordu. Bizim ülkemizde bu olur mu? Bizim gücümüz belli, durumumuz belli. Bugün
devletten her üeyi beklemek hali de tartıüılır. Özel sektör devletten önde gittiùi için bizim örnek ya da
destek olmamız gerekir.
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ya da uluslararas› üretim arenas›na gitti¤iniz
zaman, ya Çin’e gideceksiniz, ya Çin’de
üreteceksiniz ya da Anadolu’ya aç›lacaks›n›z
tablosuyla karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Son iki senedir
tekstil sektöründeki büyük fabrikalar›n
ço¤unun merkezlerini küçülterek Anadolu’ya
kayd›klar›n› görüyoruz. O alanda da küçük
çapl› da olsa birleﬂmeler yap›l›yor.
Bugün Türkiye’de üretim yapmak kârl› bir iﬂ
de¤il. Katmade¤eri yüksek dünya markalar›na
fason üretim yaparken, kendi markalar›m›za
yüzde 40’larda çal›ﬂ›rken, fason üretim yüzde
60 oran›ndayd›. 4-5 y›l öncesine bakt›¤›m›zda
eski kâr oranlar›n›n kalmad›¤›n› görüyoruz. Son
25 y›ldan bugünlere geldi¤imiz zaman tekstil
sektöründe önemli bir bilgi birikimi oluﬂtu.
Cahit Paksoy 2005 sendromu Türkiye’de
anlaﬂ›lamam›ﬂ, anlat›lamam›ﬂ bir olay. Bu
kendili¤inden gelmedi. Yani 10 sene önce de 5
sene önce de biliniyordu. Bu tarih gümrük
duvarlar›n›n Çin’e aç›laca¤› tarihti. Ben 99-2000
tarihinden itibaren bununla ilgili konferanslar
verdim ve her seferinde alt›n› çizerek 2005’in
gelece¤ini söyledim. Avrupa bunu çok iyi
gördü¤ü için 5 sene içinde ç›kt› tekstilden. Çok
da baﬂar›l› ç›kt›. ‹kinci el makinelerini
Türkiye’ye gönderdi.
Bugün Türkiye’deki tekstilin yap›s›na bak›n,
yüzde 60 ikinci el makineden oluﬂmuﬂtur. O
yüzden tekstilin durumu kritik. ‹stisnai örnekler
mutlaka var ama durumu kurtarm›yor. Bunu
önlemenin birkaç yolu var. Ya vaktiyle
tekstilden ç›k›lacakt› ya markalaﬂ›lacakt› ya da
birleﬂmeye gidilecekti. Biz rekabetçi gerçek
ticareti ö¤renmemiﬂiz. Bizde radikal kararlar
al›nm›yor. Tekstil, çok yo¤un eme¤i olan bir
sektör. Enerji bizde Çin’in beﬂ kat› kadar
pahal›. ‹p orada kopuyor iﬂte. Tek yol katma
de¤eri yüksek marka üretmek.
Murat Al›c› Türkiye ile ilgilenen yabanc›
yat›r›mc›lar çeﬂitli konularda bilgi almak için
Yabanc› Sermaye Genel Müdürlü¤ü ile temas
kuruyorlar. Dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n nabz›n›
tutma imkan› elde ediyoruz. Yine bizim bir
yat›r›m dan›ﬂma hatt›m›z var. Bu kanalla çeﬂitli
konularda bilgi talepleri geliyor ve biz çok
k›sa sürede istenenleri derleyip kendilerine
gönderiyoruz.
Yat›r›mc›lar›n nabz›n› tutma bak›m›ndan
baz› ölçütlerimiz var. Türkiye’ye ilginin düﬂük
oldu¤u zamanlarda bu tür bilgi talepleri haftada
bir civar›nda olurdu. Ama ﬂu anda haftada 7’yi
buluyor. Bahsettiklerim sadece küçük
yat›r›mc›lar de¤il. Bu veriler Türkiye’ye büyük

bir ilgi oldu¤unu gösteriyor. Bu ilgiyi somut
yat›r›mlara dönüﬂtürme çabas›nday›z. Yabanc›
yat›r›mc›lara Türkiye’nin cazibesini ilk aﬂamada
gösterebilirseniz, ilginin somutluk kazanmas›
daha h›zl› gerçekleﬂiyor. Biz önümüzdeki
dönemde bu cazibe unsurlar›n› daha iyi
tan›tmaya yönelik faaliyetler planl›yoruz.
Yat›r›mlara yön veren önemli ölçüde
yat›r›mc›lar›n alg›lamalar›. Biz "Türkiye iyi bir
yat›r›m yeridir" alg›lamas›n› yerleﬂtirebilirsek,
bu imaj yat›r›mlarla birlikte kendili¤inden
kartopu gibi büyüyen bir hale gelir. Burada
yat›r›m promosyonu konusunun önemi ön
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plana ç›k›yor ki bu bütün dünyada çok
profesyonelce yap›l›yor. Biz de 2005 y›l›ndan
itibaren bir plan çerçevesinde çal›ﬂmaya
baﬂlad›k. ‹lk aﬂamada kurumsal kapasite
oluﬂturma çal›ﬂmalar›na yo¤unluk verdik. 2006
y›l›nda bizim hedefledi¤imiz sektörlerdeki
ﬂirketleri Türkiye’ye çekmek için faaliyetlerimiz
olacak. Hedef ülkelere yönelik çal›ﬂmalar
olacak. ‹talya, ‹spanya, Japonya gibi ülkelere
bu ülkelerin iﬂ dünyas› kültürüne uygun
çal›ﬂmalar yapaca¤›z. Yat›r›mc›lar için önemli
bir gösterge olarak Türkiye makro ekonomik
anlamda belirli bir performans› ortaya koydu.

Bunun yan›s›ra yap›lanlar›n yan›s›ra yeni
yap›sal iyileﬂtirmeler önümüzdeki dönemde
uygulanacak. Önceki y›llarda Türkiye’ye daha
çok Avrupal› yat›r›mc›lar ilgi gösterirken ﬂu
anda Hindistan, Çin, Ortado¤u ülkelerinden de
önemli yat›r›mc› ilgisi al›yoruz. Farkl›
ülkelerden gelen yat›r›mc› ilgisi Türkiye’nin
h›zla tercih edilen bir yat›r›m yeri haline
geldi¤ini gösteriyor. Bahseildi¤i gibi
Dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri çok önemli gerçekten.
Ancak küçük ve orta ölçekli ﬂirketlerin bu
hizmeti almas› maddi bak›mdan her zaman
mümkün olamaybiliyor. Onlara devletin bu
anlamda bir destek sa¤lamas› gerekiyor.
Dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri kadar kapsaml› olmasa
da biz bu hizmeti onlara sa¤lamak istiyoruz.
Toplumda yabanc› sermayenin sa¤layaca¤›
katk› konusunda bilincin geliﬂmesi bak›m›ndan
bizim küçük-orta ölçekli ﬂirketlere yönelik
faaliyetlerimizin önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinden farkl›
olarak bizim yürüttü¤ümüz faaliyetlerde iﬂbirli¤i
yap›lan ülkelerde muhataplar›m›z var, onlar
kendi yat›r›mc›lar›na baz› destekler sa¤l›yor.
Di¤er taraftan sat›nalma ve birleﬂmelerle
ilgili önemli bir konuya de¤inmekte fayda var.
ﬁirketlerimizin iyi yönetiﬂim ilkelerini
benimsemeleri son derece önemli. ‹yi yönetilen
ﬂirketlerin sat›n alma ve birleﬂme aç›s›ndan
yabanc›lar›n nezdine de¤erleri art›yor. Bu
ilkelerin ülkemizde yayg›nl›k kazanmas› bu
anlamda da son derece önemli bir konu.
M. Rauf Ateﬂ Son sözleri alal›m. Sat›n alma
ve birleﬂmelerde, özellikle birleﬂmelerde
baﬂar›s›zl›k oran› yüksektir. Ama siz iyi bir
örneksiniz. Ne iyi yap›ld›, nerelerde
zorland›n›z, oralardan biraz bahseder misiniz?
Cahit Paksoy Birleﬂme olay› sadece
Türkiye’de de¤il, dünyan›n her yan›nda en zor
olaylardan biri. Birleﬂmelerde baﬂar›s›zl›k oran›
ço¤u yerde yüzde 60’› buluyor. Yap›n›n,
dokunun tutmamas› gibi bir durum gayet
normal. Birleﬂme için önce bir ihtiyaç olmas›
gerekiyor. Birleﬂmenin amac›n›n ve gidece¤i
hedefin ne olaca¤› önceden bilinmesi gereken
bir ﬂey. Bunu iyi planlamak laz›m. Bu birleﬂme
ENDER ARSLAN Anglo-sakson kültüründe
ﬂirket sat›lmak için kurulur. Likiditasyon
önemlidir. Bunun sistemlerinden biri satmak
ya da ortakl›k oluﬂturmakt›r. Bizde de bu
kültürün geliﬂmesi faydal›d›r diye
düﬂünüyorum.
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niçin gerekli oldu¤u ve bu birleﬂmenin nas›l bir
sinerji do¤uraca¤›, sizi nereye taﬂ›yaca¤›n›n
görünmesi laz›m. Ortaklardan birinin her türlü
plan›n›n haz›r olmas› gerekir. O yüzden
dan›ﬂmana ihtiyaç var. Türkiye’nin
kurumsallaﬂma kültürü, dan›ﬂman kültürü,
hukukçularla çal›ﬂma kültürü, profesyonelle
çal›ﬂma kültürü çok zay›f. Buna karﬂ›n
muhasebeci ile çal›ﬂma kültürü çok geliﬂmiﬂ.
Bu ülkede profesyonelin ne katt›¤›na
bak›lm›yor, ne ald›¤›na bak›l›yor.
Geriye dönüyorum, birleﬂme öncesi iki
ﬂirketin birleﬂme ﬂartlar›n›n uygun olmas›
gerekiyor. Herkesin bu birleﬂmeden ne
bekledi¤ini masaya koymas›, aç›kça söylemesi
gerekiyor. Ortakl›k anlaﬂmas›n›n hayati önemi
var. Bizim ikinci bilmedi¤imiz olay bu. O
yüzden iyi bir dan›ﬂmana ihtiyaç var. Birleﬂme
sözleﬂmeleri, ortakl›k anlaﬂmalar› ﬂirketin
gelecekteki ad›mlar›n› belirler. Serbest ad›m
yok kimseye. Saydaml›k konusu bizim üzerinde
çal›ﬂt›¤›m›z konulardan biri. Bunu sa¤laman›n
en iyi yolu da halka arz. Zorunlu hale getirmek
laz›m ki, herkes uysun. Yabanc› sermayenin
zaman zaman çok s›cak bakmad›¤› bir ﬂeydir
halka arz, bunun da alt›n› çizmek laz›m.
Baﬂar›ya giden yol bunlar›n iyi çizilmesinden
geçiyor.
Hiç yap›lmayanlardan biri mal paylaﬂ›lmas›.
“Day zero” dedi¤imiz s›f›r günde ne
yapaca¤›n›z› birleﬂme süreci içinde oturup
tart›ﬂman›z laz›m. Birleﬂme süreci içinde
tart›ﬂaca¤›n›z konulardan biri de iﬂ planlar›n›n
varl›¤›d›r. “Bizim gidece¤imiz yol budur”
diyerek k›sa, orta ve uzun vadedeki planlar›n›
tart›ﬂman›z gerekiyor. Birleﬂmenin baﬂar›l›
olmas› için bilinmeyenleri azaltman›z laz›m.
Bunlar›n hepsi iyi planland›ysa iﬂin sonraki
k›sm› kolaylaﬂ›r. Yürütme yani icra olay›
mutlaka profesyonellerin elinde olmal›d›r. ‹ki
taraf da beklentilerini ald›¤›n› görmelidir.
Ender Arslan Biz ‹ﬂ Yat›r›m olarak pek fazla
sürecin içinde veya hedef için görüﬂ
belirtmedik. Bunun nedeni kat›l›mc›lar›n bu
konuda geçmiﬂ tecrübelerinin bulunmas› ve
temel amaçlar›n› belirlemiﬂ olmalar›.
Konjonktürel olarak bakt›¤›m›zda süreci yat›r›m
dönemi, mevcut iﬂten para kazanma dönemi,
kazan›lan paray› o iﬂe yat›rma dönemi olarak
düﬂünebiliriz. Bunu iki türlü yapabilirsiniz.
Zaman kazanarak ﬂirket sat›n alabilir ya da
birleﬂirsiniz. Hem global e¤ilimler hem de
bölgesel e¤ilimler bizi bu noktaya getirdi.
Yat›r›m da önemlidir. Belki yeni iﬂ alanlar›na

girece¤iz, belki sat›n alarak h›zl› girece¤iz veya
kendi kaynaklar›m›zla zaman harcayarak
girece¤iz. Ama dönem yat›r›m yapma dönemi.
Bunun yan›nda finansal kaynaklara h›zl›
eriﬂme, uygun fiyatla eriﬂme ve ödenebilir
biçimde eriﬂme önemli. Sadece kendi
kaynaklar›n›zla da yat›r›m de¤il, baﬂka
yat›r›mlarla da yat›r›m olabilir. Biz böyle bir
toplant›da olmaktan keyif ald›k. Umar›m
okuycular da bu keyfi alacakt›r. Benim hoﬂuma
giden, biz hayat›m›z boyunca müﬂterilerimizi
verdi¤imiz hizmet konusunda ikna etmeye
çal›ﬂt›k, ama burada öyle bir ekip var ki,
“Dan›ﬂman olmadan olmaz” diyorlar. Dünyadan
örnek verecek olursak, birleﬂme ve
devralmalarda global oran yüzde 90’lara
var›yor. En büyük hatalardan biri buna süreç
gözüyle bak›lmas›. Olmayan bir pazarda bile
dan›ﬂman kullanma oran› üçte bir oran›nda.
Entegre iﬂi bizim için ﬂu an için biraz lüks.
Ama bu alanda ilerliyor muyuz, evet ilerliyoruz.
Cahit Paksoy “Dan›ﬂman her ﬂeyi bilir” diye
birﬂey yok. Dan›ﬂman size tavsiye eder, kaptan
sizsiniz. Türkiye cahil bir ülke oldu¤u için
dan›ﬂman›n iﬂi çok kolay. Bu anlamda büyük
hatalar da yap›l›yor. Çünkü müﬂteri hizmet
almas›n› bilmiyor. En kritik konulardan biri de
ne hizmet ald›¤›n›z› bilmenizin gerekti¤i.
Türkiye’de dan›ﬂmanl›k iﬂi müﬂterinin istedi¤ini
temin etme ﬂekline dönüﬂmüﬂ.
Ethem Sancak Bence taraflar›n niyeti iyi
2004 /
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CAHúT PAKSOY

‹RB‹R‹N‹
B
R
A
L
F
A
R
“TA
LI”
‹Y‹ TANIMA

Birleümelerin oturması tüm dünyada
minimum 2,5 yıl alır. Bu çok sabırlı ve zor bir
süreçtir. Bu süre içinde üirketlerin yüzde 50’si
boüanır. Biz kabullenici bir toplum olduùumuz
için boüanmayı tercih etmeyiz, o yüzden
Türklerin üansı yüksektir.
Ülke içi birleümeler bile farklı bir kültürken
uluslararası birleümeler apayrı bir kültürdür.
Her üeyin ticaret üzerine odaklanması gerekir.
Baüarının yolu, ticaretin hesabı, performasın
takibi olmalıdır. Birleümelerde iki üirketin ne
ürettiùine iki biçimde bakmak zorundasınız.
Üretilen ürün ihracata dayalı mı? Ürün sadece
ülke içinse bu zordur. Çünkü Türkiye üartlarına
baùlı olmak, bilinmeyen sayısını çoùaltır. Siz
yurtdıüında yatırım yapmakla uluslararası bir
üirket olamazsınız. Bunlar, operasyonlardaki
kilitlerdir. Tarafların önceden birbirini çok iyi
anlaması ve tanımasına baùlıdır.
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olursa bu iﬂ kal›c› oluyor, uzun sürüyor. Niyet
önemli. Bazen zorunluluk insanlar› belirli bir
niyete götürür. Türkiye art›k izole bir ülke
de¤il. Giderek Bat›’n›n pazarlar›n›n bir parças›
oluyoruz. Art›k yerel kalman›z mümkün de¤il.
Bunu Çin bile görüyor. Dolay›s›yla mutlak
anlamda global olman›n yoluunun
birleﬂebilecek ortakl›klar bulmaktan geçti¤ini
görmesi laz›m.
Hiç zor bir iﬂ de¤il. 5 y›ld›r yüzde 50-50 gibi
hassas bir ortakl›¤›m›z var Avrupal›larla. Çok da
iyi gidiyor. Üç y›ld›r da M›s›r’la bir ortakl›¤›m›z
var ve o da iyi gidiyor. Bizim bir sürü
profesyonelimiz uluslararas› olmay› ö¤rendi. En
az 1,5 y›l içinde 7-8 ülkede daha olaca¤›z.
Bunun ilkini gerçekleﬂtirmek zaman al›c› ve
zahmetli oluyor. Bundan sonra bir sürü ülkede,
oran›n ortam›na uyum sa¤l›yorsunuz. Ben,
“Küçük olsun benim olsun” zihniyetini terk
edip, “Büyük olsun bizim olsun” zihniyetine
geçmenin zaman› geldi¤ine inan›yorum. Bu
yapt›¤›n›z›n buna esasl› bir ivme
kazand›raca¤›n› düﬂünüyorum.
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B‹RLEﬁME VE DEVRALMALARDA
NELERE D‹KKAT ETMEL‹?

ﬁ

Sadettin Saran
Saran Group

irketlerin büyüme yolunda att›¤› en
önemli ad›mlardan biri ﬂirket birleﬂme
ve devirleri olarak de¤erlendirilebilir. 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra, özellikle 75 y›l›
sonras› hem hacim hem de finansal olarak bu
yönde özellikle agresif finansç›lar›n azimli
giriﬂimleri sayesinde dünyada da Türkiye’de de
inan›lmaz geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir.
Dünya ekonomisinde uluslararas› s›n›rlar›n
kald›r›lmas› ve bilgi ça¤›n›n tüm dünyada h›zla
ilerlemesi sonucu ﬂirketler yaln›zca kendi
ülkeleri dahilinde de¤il, dünya arenas›nda
çarp›ﬂmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Bu imkanlara
kavuﬂman›n en k›sa ve ekonomik yolu da tüm
dünyada say›s› h›zla artan ﬂirket
birleﬂmeleri/devralmalar› sayesinde olmaktad›r.
Birleﬂme/devralma sonucunda uluslararas›
ﬂirketler birkaç ay içerisinde kendi yerleﬂmiﬂ
kimliklerinin unutulmas›na ve baﬂka bir ﬂirket
bünyesine entegre olmaya raz› gelmiﬂlerdir.
Globalleﬂme sürecine en somut yan›tlardan
birisi olan ﬂirket birleﬂmeleri/devralmalar›, hisse
sahiplerini kazançl› ç›kar›rken çal›ﬂanlar›n
zarara u¤rat›lmamas›na dikkat edilmelidir.
Ortakl›k yapan ﬂirketlerin yap›lar›n›n
birbirlerine uygun olmalar› gerekir. Dünya
çap›nda iyi benimsenmiﬂ bir marka, da¤›t›m
kapasitesini ve teknolojisini, ﬂirketleri detayl›
bir ﬂekilde etüd ettikten sonra, dünya çap›nda
marka olmak isteyen baﬂka bir ﬂirketin at›l
kapasitesi ile birleﬂtirerek pazardaki büyük
oyuncular›n s›k›ﬂt›rmas›na karﬂ›l›k verebilir.
ﬁirketler ideal ölçeklerde çal›ﬂabilmek için,
yatay entegrasyon, yani üretim, da¤›t›m ve
yönetim konular›nda ayn› sektörde birbirleri ile
rekabet eden ﬂirketlerle birleﬂebilirler.
Ya da ﬂirketin ürün ve hizmetlerini sat›n
alan müﬂterisi ya da mal ve hizmetinin
tedarikçisi ile dikey entegrasyon yoluyla
birleﬂebilirler.
H›zla ivme kazanan birleﬂme/devralma
trendi ekonominin canlanmas› için gerekli olan
rekabeti olumsuz yönde etkileyebilmekte,

dolay›s›yla bir ülkenin endüstriyel malvarl›¤›n›n
kontrolünü güçleﬂtirmektedir. Devlet ulusal
ﬂirketleri batmaktan kurtarabilmek için
subvanse etmek zorunda kalabilir.
ﬁirketler çok büyüdükçe iﬂ dünyas›n›n
dengeleri bozulabilir ve güçler birkaç
dinazorlaﬂm›ﬂ ismin elinde paylaﬂ›labilir.
Bürokrasi ço¤al›r, esneklik azal›r ve risk artar.
Di¤er yandan yabanc› ﬂirketlerin yerel
ﬂirketlerle birleﬂmelerinin amac› yerel ﬂirketin
üretim tesisi, yönetimi, da¤›t›m kanallar› ve
markalar› sayesinde haz›r bir pazar
yarat›lmas›d›r.
Türkiye gibi geliﬂmekte olan pazarlarda
finansman gereksinimi olan ﬂirketler özellikle
de riski da¤›tmak amac›n› güdüyorlarsa bu tip
ﬂirketler için en uygun hedef olabilirler.
Türkiye’de ﬂirket birleﬂmelerinde vergi
olmad›¤›ndan dolay› kârl› durumdaki ﬂirketler
birikmiﬂ zarar gösteren kuruluﬂlarla birleﬂme
yolu sonucunda vergi avantaj› sa¤lamaktad›rlar.
2005 /
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Ender F. Ars
lan
‹ﬂ Yat›r›m Stra
tejik Planlam
a ve
Birleﬂme&De
vralma Müd
ürü

B‹RLEﬁME VE
DEVRALMALAR
YEN‹DEN YÜKSEL‹ﬁTE

B

Birleﬂme ve devralmalar, 2000
y›l›nda k›r›lan rekorun ard›ndan
2001-2003 döneminde düﬂüﬂe
geçmiﬂti. 2004 y›l› ile 2005
y›l›n›n ilk 6 ayl›k döneminde
beklenen büyüme gerçekleﬂti ve
2000 öncesi seviyelerine
ulaﬂ›ld›. Yine de bütün bu olumlu
sinyallere ra¤men, toplam iﬂlem
hacmi 2005 sonu itibariyle
rekor y›l olan 2000’deki hacmin
yüzde 70-75 i civar›nda
gerçekleﬂecek.

irleﬂme ve devralmalar, veya
‹ngilizcesiyle “mergers and
acquisitions”, son 15 y›ll›k döneme
bak›ld›¤›nda iﬂ dünyas›n›n hemen hemen her
sektöründe ve de her k›tada moda, s›kça
kullan›lan ve takip edilen bir kavram.
Ülkemizde 1990-2000 aras›na bak›ld›¤›nda ise
sadece birkaç büyük iﬂlem haricinde çokça
duyulmayan hatta ve hatta –özellikle iﬂlem
sonras›nda bile– duyurulmak istenmeyen, iﬂlem
de¤erinin aç›klanmas›n›n bile dünya
beklentilerinin tersine çok etik kabul
edilmedi¤i bir iﬂ dünyas›. Kelimeler birbirinin
tam tercümesi gibi görünse de anlamlar ve
taﬂ›d›¤› de¤erler bütününün birbirine taban
tabana ters düﬂtü¤ü alanlar› da içermekte.
Protestan kültürde “Neden giriﬂimci oldunuz,

2005 Q2
Milyon ABD dolar›

2002

2001

2000

Finans

330

17

280

21

175

14

345

20

Enerji

275

14

150

11

177

14

270

16

Telekomünikasyon

210

11

95

7

102

8

125

7

Sa¤l›k

190

10

95

7

101

8

92

5

Medya ve E¤lence

125

6

102

8

90

7

170

10

55

3

55

4

42

3

70

4

Gayr›menkul

180

9

102

8

85

7

80

5

Endüstriyel

118

6

120

9

130

11

120

7

Tüketici Ürün ve Hiz.

Perakende
Di¤er
Toplam
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2003

2004

85

4

45

3

49

4

35

2

381.001

20

289.276

22

279.584

23

393.526

23

1.949.001 100 1.333.276 100 1.230.584 100 1.700.526

100 3.459.146
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NELER
ﬁ‹RKETLER
BEKL‹YOR?
Dünyada birleüme ve devralmalardan
üirketlerin beklentileri:
- Yeni pazarlar
- Yeni ürünler
- Yeni teknoloji ve know-how’lar
- Ölçek ekonomisini saùlamak
- Satınalmada
- Ürün geliütirmede
- Sabit giderlerin azaltılmasında
- Yeni sinerjik alanlar
- úlave finansal kaynaklar
üeklindedir.
Türkiyedeki üirketlerin bekledikleri
faydaların öncelikleri ise sırası ile; finansman,
teknoloji, yeni pazar, marka, yeni ürün
üeklinde olmaktadır.
(2004 verisi úüyatırım “MA Pazar
Araütırması”).

ﬂirketi neden kurdunuz?” gibi sorulara verilen
“Satmak için” ilk cevab›n›n, Türkiye iﬂ
dünyas›nda birinci s›rada olmad›¤› ve yak›n
gelecekte de olmayaca¤› aﬂikard›r.
Dünyadaki “mergers and acquisitions”
pazar›n› inceledi¤imizde 1990-2000 y›llar›
aras›nda sürekli büyüdü¤ü görülmektedir. Bu
dönemde genelde Amerika ve Avrupa’daki
iﬂlemlerin miktar› toplamda ve kendi içinde de
çok de¤iﬂmeden pazar›n yüzde 75-80’ini
oluﬂturmaktad›r. Geri kalan›n yüzde 10-15’i
Japonya’n›n baﬂ› çekti¤i Asya-Pasifik

1/1/2005 - 30/06/2005
Büyüme
(%)

1/1/2004 - 30/06/2004

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü Da¤›l›m
Say›s› Mil. ABD$
(%)

Mil. ABD$

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü Da¤›l›m
Say›s› Mil. ABD$
(%)

1/1/2004 - 31/12/2004
Büyüme
(%)

Mil. ABD$

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü
Say›s› Mil. ABD$

Da¤›l›m
(%)

Dünya

42,78 1.264.216

15.025

84

100

885.440 15.571

57

100

46,18 1.949.001 30.426

64

100

Amerika

34,03

641.830

5.246

122

51

478.867

5.520

87

54

59,34

942.003 10.457

90

48

40,08

592.391

4.222

140

47

422.881

4.335

98

48

58,60

833.575

8.313

100

43

- 11,69

49.439

1.024

48

4

55.986

1.185

47

6

65,31

108.428

2.144

51

6

ABD
Di¤er
Afrika/Ortado¤u

18,58

9.176

267

34

1

7.738

251

31

1

- 2,04

21.890

457

48

1

Avrupa

53,85

403.431

4.618

87

32

262.228

4.888

54

30

37,13

693.841

9.379

74

36

Bat›

46,48

371.159

4.164

89

29

253.382

4.379

58

29

41,49

652.210

8.507

77

33

Do¤u

264,81

32.271

454

71

3

8.846

509

17

1

- 7,62

41.630

872

48

2

16,27

100.933

3.698

27

8

86.806

3.909

22

10

31,57

182.723

8.043

23

9

118,56

108.846

1.196

91

9

49.802

1.003

50

6

44,92

108.543

1.790

61

6

Asya Pasifik
Japonya
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Mil. ABD$

ülkelerinde gerçekleﬂmektedir. Ülkemiz
bunlar›n d›ﬂ›nda kalan di¤er diliminin içinde
yer almaktad›r.
Birleﬂme ve devralmalar›n ulaﬂt›¤› 3,5 trilyon
dolar toplam rakam›n hala k›r›lamayan bir
rekor olarak hat›rland›¤› 2000 y›l›ndan itibaren
düﬂüﬂe geçen pazar›n do¤al olarak en büyük
sürükleyicisi, ekonomik geliﬂmelerdir. Birleﬂme
ve devralmalar pazar›n› etkileyen dinamikler
küreselleﬂme, sektörlerde yaﬂanan
konsolidasyonlar, hukuki çevrede yaﬂanan
de¤iﬂiklikler (deregulasyon, regulasyon,
liberalizasyon, deliberalizasyon), baﬂtan sona
hizmet verme ihtiyac›, pazara ürün sunma
süresinin giderek k›salmas› gibi ana etkenlerdir.
Her ne kadar ekonomik faktörler ve pazar
dinamiklerindeki dalgalanmalar pazar› direkt
etkilese de, pazar›n etki alan›nda bulunan
faktörlerdeki hatalar›n da pazar›n 2000 sonras›
çöküﬂüne etki etti¤i çok çeﬂitli çevrelerce kabul
edilmektedir. Öyle ki 2000 sonras› yap›lan
çeﬂitli araﬂt›rmalarda ortaya konan veriler
dünyadaki iﬂlemlerin baﬂar› oran›n› yüzde 2050, veya baﬂka bir deyiﬂle baﬂar›s›zl›k oran›n›
yüzde 50–80 olarak yay›nlamaya baﬂlam›ﬂlard›
bile. Bu kadar büyük bir baﬂar›s›zl›k oran›n›n
arkas›nda yatan nedenleri ise araﬂt›rmalar tek
tek say›sal veya yar› say›sal olarak ortaya
ç›karmaya çal›ﬂt›lar.
Araﬂt›rmalardan elde edilen baﬂar›s›zl›k
nedenlerinin baﬂl›klar›n› önem s›ras›na göre
s›ralad›¤›m›zda ortaya çok da ﬂaﬂ›rmad›¤›m›z
bir liste ç›kmaktad›r.
3 Birleﬂme sinerjilerinin getirileri
konusundaki aﬂ›r› iyimserlik
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3 Pazar potansiyellerinin çok yüksek
tahmin edilmesi
3 Firma ölçeklerinin birbirinden çok
farkl›l›k arz etmesi
3 Yanl›ﬂ eﬂleﬂme
3 Büyük firman›n devral›nan firman›n temel
yetkinlik alan›nda zay›f olmas›
3 Ayr›nt›l› tetkikten kaynaklanan
problemler
3 Entegrasyon sürecinin yavaﬂ iﬂlemesi
3 Uyuﬂmayan kültürler
3 Uyuﬂmayan teknolojiler
2000 öncesi ile sonras› birleﬂme ve
devralmalar pazar›ndaki say›lar›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ise k›talar baz›ndaki
da¤›l›mda de¤iﬂiklik görülmese de, bütün bu
olumsuz geliﬂmeler ile iﬂlem büyüklüklerinin
2001-2003 aras›nda küçük kald›¤›
görülmektedir. 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
pazar›n düﬂüﬂü durmuﬂ ve pazar büyüklü¤ü
olarak bir önceki senenin rakamlar› ile
eﬂitlenen say›lar görülmüﬂtür. Yükseliﬂ
beklentileri de dolay›s›yla ayn› dönemde
baﬂlam›ﬂ, 2004 y›l› ile 2005 y›l›n›n ilk 6 ayl›k
döneminde beklenen büyüme gerçekleﬂmiﬂ,
2004-2005 döneminde 2000 öncesi seviyelerine
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Yine de bütün bu olumlu sinyallere
ra¤men aradan geçen 5 y›lda gelinen durum,
toplam iﬂlem hacminin 2005 sonu itibariyle
rekor y›l olan 2000’deki hacmin sadece yüzde
70-75 i civar›nda gerçekleﬂece¤i ﬂeklindedir.
Birleﬂme ve devralmalar›n sektörel da¤›l›m›
Dünyada birleﬂme ve devralmalar pazar›nda
önde gelen sektörler baz›nda da¤›l›m›n y›llar
itibariyle geliﬂimleri incelendi¤inde;

1/1/2003 - 31/12/2003
Büyüme
(%)

Mil. ABD$

Finansal hizmetler, enerji ve telekom sürekli
ön planda gelen sektörler olarak göze
çarpmaktad›r. Bunun yan›nda dönemsel olarak
büyümekte olan sektörler içinde de sa¤l›k ve
gayrimenkul sektörlerini s›ralayabiliriz.
Türkiye’de 2003 ve 2004 y›llar›nda birleﬂme
ve devralmalarda önde gelen sektörler
hangileridir diye bakt›¤›m›zda ise karﬂ›m›za
2004’te enerji, hizmet ve turizm, 2003 y›l›nda

E ÖZGÜ
TÜRK‹YE’Y
SORUNLAR
Birleüme ve devralmalarda, Türkiye’ye
özgü olarak üu sorunlarla karüılaüılıyor:
- Ülke geneli hakkındaki engeller (Yakın
zamana kadar yüksek enflasyon ve yüksek
reel faiz idi, üimdilerde ise yüksek gelecek
beklentileri)
- Cari açık
- Geçmiüteki periyodik kriz tecrübeleri
- Eksik hukuki altyapı (hem sektörel bazda,
hem de M&A operasyonları bazında)
- ûirketlere baùlı engeller
- Kurumsallaüamamıü olmak
- Kiüilere baùımlılık
- Yetersiz operasyonel kârlar
- Geçmiü performansla gelecek arasındaki
çeliükiler
- Bilgi ve enformasyondaki çeliükiler
- Ortaklık anlaümalarındaki çeliükiler
(Çeüitli sektörlerdeki kayıtdıüı ekonominin
haksız rekabet yaratması)

1/1/2002 - 31/12/2002

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü Da¤›l›m
Say›s› Mil. ABD$
(%)

Büyüme
(%)

Mil. ABD$

1/1/2001 - 31/!2/2001

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü Da¤›l›m
Say›s› Mil. ABD$
(%)

Büyüme
(%)

Mil. ABD$

2000

Ort.‹ﬂlem
‹ﬂlem Büyüklü¤ü Da¤›l›m
Say›s› Mil. ABD$
(%)

27.753

48

100

- 29,46 1.230.584 24.993

49

100

- 49,57 1.744.526

29.971

58

100

6,12

591.181

9.308

64

44

- 38,58

557.062

9.139

61

45

906.940

10.355

88

52

14,78

525.591

7.570

69

39

- 40,64

457.919

6.833

67

37

771.442

7.676

101

44

- 33,84

65.590

1.738

38

5

- 26,83

99.143

2.306

43

8

135.498

2.679

51

8
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Endeks

ise g›da-içecek, kimya ve enerji ç›kmaktad›r.
Türkiye’deki birleﬂme ve devralmalarda
etkin olan sektörler dönemsel olarak dünyadan
farkl› gibi görünse de orta ve uzun vadede
ülkemizin yabanc› sermayenin geliﬂindeki art›ﬂ
ile dünya paralelinde bir e¤ilim çizmesi
beklenmektedir.
Problemler ve öneriler
Dünyada birleﬂme ve devralmalar pazar›nda
son 15 y›ll›k dönem ve Türkiye’de yak›n
zamandaki iﬂlemler incelendi¤inde yaﬂanan
geliﬂmeler ile problemler gözönünde
bulundurularak nelere dikkat edilmeli sorusuna
cevab›m›z› 3 ana baﬂl›kta toplayabiliriz:
1. ‹ﬂe do¤ru strateji ile baﬂlamak Birleﬂme
ve devralma operasyonuna, “Neden?” sorusuna
tam ve her çerçeveden bakarak alaca¤›m›z
cevaplar ile baﬂlamal›y›z. Amac›m›z net olmal›
ve sürecimizi de ﬂekillendirebilecek içeri¤i
sa¤layabilmeli, kesinlikle jenerik maddelerin
ötesinde kendimize özgün ihtiyaçlar› da
bar›nd›rarak uzun vadeli olmal›d›r.

2. Süreci baﬂtan sona tan›mlamak Süreç
baﬂtan sona tan›mlanmal›, aﬂamalar›n
sonunda elde edece¤imiz ç›kt›lar›n da
belirlendi¤i bir yol haritas› oluﬂturulmal›d›r.
Yol haritas› baﬂtan çok detayl› olmasa da
zamanla tüm detaylar al›nan kararlar ve
bilgiler do¤rultusunda belirlenmelidir. Süreç
için planlanan zaman gere¤inden az
olmamal›d›r. Gereken zaman genellikle 6 ay
ile 2 y›l aras›nda de¤iﬂebilir.
Süreç bir sat›ﬂ iﬂlemi ise mutlaka birden
fazla al›c› yarat›lmal›d›r. Zira ﬂirketin
de¤erlemesi ne kadar olumlu göstergeleri
içeriyor olsa da fiyat› sadece pazar
belirleyecektir. Gerçek bir rekabet ortam›n›n
yarat›lmas› ise beklenenden daima daha
fazla gayret ister.
3. Süreci sürekli takip etmek ve mevcut
koﬂullara göre güncellemek Sürecin 6 ay ile 2
y›l aras›nda olabilece¤i göz önünde
bulunduruldu¤unda baﬂta tan›mlanan uzun
vadeli amaçlar›m›z›n ne ölçüde kal›c› oldu¤u
da dahil olmak üzere tüm hedefler ve
aﬂamalar›n ç›kt›lar› gözden geçirilmelidir.
Kapan›ﬂ iﬂlemine kadar olan süreç bir bitiﬂ gibi
görünse de esas olan birleﬂmeden veya
devralmadan sonraki entegrasyon ve hedeflerin
ne ölçüde yerine getirildi¤ini görmektir.
Süreç bir sat›ﬂ iﬂlemi ise sat›ﬂ yap›lacak
zaman›n uygun olmas› gerekmektedir. Pazar
ﬂartlar›n›n de¤iﬂken oldu¤u durumlarda sat›ﬂ›n
gerçekleﬂmesi zorlaﬂmaktad›r.
Özet olarak, her birleﬂme ve devralma
projesinin kendine has özgünlükleri vard›r. Bir
projeyi di¤er projeye oldu¤u gibi aktarmak ve
ﬂablon yaratmak mümkün de¤ildir. Sektörün,
ilgili taraflar›n, kurum kültürlerinin niteli¤ine
göre süreç detayland›r›lmal› ve proje yönetimi
her aﬂamada kontrol edilmelidir.

MALAR
B‹RLEﬁMEDE ANA AﬁA
Standart bir birleüme süreci için ana aüamalar
aüaùıda belirtilmektedir:
3 Sürecin ana fazlarının tanımlanması
3 Ortak strateji ve vizyonun tesbiti
3 úhtiyaç analizi
3 Fizibilite analizi
3 Seçeneklerin deùerlendirmesi
3 Fayda maliyet analizi
3 úülem deùerlemesi
3 úülemin stratejik deùerinin tesbiti
3 Due dilligence (Ayrıntılı tetkik)
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3 Hukuki
3 Mali ve vergisel
3 Teknik
3 úülem
3 Pazarlık
3 úülem sonrası entegrasyon
3 Stratejik
3 Teknolojik
3 Süreçler
3 únsan kaynakları
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