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on dönemde birçok Türk irket yaptklar satn almalarla dikkat çekiyor. Çünkü 2008
krizinin ardndan deerleri ciddi oranda düen Avrupal irketler, artk Türk
yatrmclarn da radarnda. imdiye kadar hep satc konumunda olan Türk yatrmc,
böylece yava yava alc konumuna geçiyor. Bir anlamda üst lige çkyor. Rakamlar da bu
dönüümü net biçimde gözler önüne seriyor. Hazine Müstearl’nn verilerine göre Türk
irketlerin yurtdndaki dorudan yatrmlar 19 milyar dolara ulat.
Bu rakamlar umut verici bulan uzmanlar, “Yine de yolun çok bandayz” diyor.
Gerçekten de öyle. 2008’de yaplm bir aratrma, neden yolun
banda olduumuzu gösteriyor. Ülkelerin toplam yurtd yatrm
stoklarnn GSYH’ye oranna bakldnda Hollanda yüzde 40’lar ile
ilk srada. AB içinde en düük oran yüzde 5’ler ile talya ve
Yunanistan’a ait. Türkiye’deki oran ise yüzde 2,5.
Uzmanlar umutlu ama eksikler yok mu? Elbette var. Örnein en
önemli eksik, devlet destei. Yaplanlar iyi niyetli ama yetersiz.
Özellikle irketlerini “Gidin yurtdnda yatrm yapn” diye
destekleyen, “Go Global” diyerek küreselleme kampanyalar
düzenleyen, “10 ylda 10 küresel oyuncu” çkarmay hedefleyen Çin gibi, Brezilya gibi sk
rakiplerin olduu bir ortamda…
Geni Aç’nn bu saysnda, Türkiye’nin dorudan yatrm stratejisini masaya yatrdk.
Uzmanlarmz, Türk irketlerin önüne çkan skntlar ve çözüm önerilerini sralad. Özel
sektör temsilcileri kendi deneyimlerini paylat.
lerleyen sayfalarda doyurucu bir içerik bulacanz umut ediyoruz.

YurtdłđłŁ
yatłrłmlarda
neredeyiz?

Keyifli okumalar dileriz.

Doan Burda
Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.
Hürriyet Medya Towers 34212 Güneli-‹STANBUL
Tel 0 212 410 32 28 Faks 0 212 410 32 27
capital@doganburda.com

cra Kurulu Bakanı Mehmet Y. Y›lmaz
Yay›n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ate
Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük
Haber Müdürü Hande Demirel
Yaz› ileri Müdürü Ebru F›rat
Görsel Yönetmen A. Bertu Pat›r
Editörler eyma Öncel Bayksel,
Nilüfer Gözütok, Elçin Cirik, Yasemin Erdoan
Haber Merkezi Özlem Aydn Ayvac,
Hande Yavuz, Ayçe Aksakal
Sayfa Yap›mc›s› Doan Pekta
Grafik Yaman Tetik
Fotoraflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen
Marka Müdürü Gökçe Aykaç
Ankara Temsilcisi Erdal pekeen
Tel: 0 312 207 00 95

Yönetim
Genel Yay›n Koordinatörü Yeim Denizel
Tüzel Kii Temsilcisi Murat Köksal
Sat› Direktörü Orhan Takn
Finans Direktörü Didem Kurucu
Üretim Direktörü Servet Kavasolu

Reklam
Grup Bakan› Cem M. Baar
Grup Bakan Yard›mc›s› Nil Ertan
Sat› Koordinatörü Emel Sönmez
Satı Yönetmenleri Yelda Tahtaileyen, Erman ‹leri
Teknik Müdür Nusret K›r›ml›olu
Tel: 0 212 336 53 60-(3 hat) Faks: 0 212 336 53 90
Kurumsal letiim Direktörü Neslihan Sadkolu
Rezervasyon
Tel: 0 212 336 53 00-57-59 Faks: 0 212 336 53 92-93
Ankara Reklam Tel: 0 312 207 00 72 - 73
Hedef Sayfalar
Tel: 0 212 336 53 70 Faks: 0 212 336 53 91
Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad.
No: 100-102 34394 Esentepe/‹STANBUL
Bask› Uniprint Bas›m Sanayi ve Ticaret A.
Had›mköy ‹stanbul Asfalt›, Ömerli Köyü
Çatalca-‹STANBUL Tel: 0 212 798 28 41
Da›t›m Yaysat A.. Tel: 0 212 622 22 22
Yay›n Türü Yerel, süreli, 3 ayl›k
Capital Dergisi Doan Burda Dergi Yay›nc›l›k ve
Pazarlama A. taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Capital Dergisi’nin isim ve yay›n hakk›
Doan Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.’ye aittir.
Dergide yay›mlanan yaz›, fotoraf, harita, illüstrasyon ve
konular›n her hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi
al›nt› yap›lamaz.
c

DB Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00
okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri hatt›
Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13
abone@doganburda.com
Pazar hariç her gün saat 08.00-20.00
aras›nda hizmet verilmektedir.

Hazine Müstearlıı’nın verilerine göre Türk irketlerin yurtdıındaki
yatırım stoku 19 milyar dolar civarında. Bu yatırımlardan imdiye kadar
yapılan kâr transferi ise 1,4 milyar dolar. Dier ülkelerle kıyaslandıında
oldukça düük bir rakam. Ama uzmanlara göre yarıa yeni giren bir ülke
için bunlar henüz balangıç. Özellikle son yıllarda hızlanan milyon dolarlık
satın almalar, Türk irketlerin yava yava da olsa sahneye çıktıını
gösteriyor. Capital’in  Yatırım’la birlikte organize ettii Geni Açı
toplantısında bu ay, son yıllarda giderek
artan yurtdıındaki Türk yatırımlarını
konutuk. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin
bir araya geldii etkinlikte, dorudan yurtdıı
yatırımlar konusu masaya yatırıldı.
Moderatörlüünü Capital&Ekonomist
Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ate ve
Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Zedef
Seçkin Büyük’ün yaptıı toplantıya; Hazine
Müstearlıı Yabancı Sermaye Genel Müdür
Vekili Murat Alıcı, Kordsa Global Bakan ve
CEO’su Hakan Tiftik, Boydak Holding CEO’su
Memduh Boydak, Bayraktarlar Holding
Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Ahmet
Bayraktar, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Bakanı Doç. Dr. Sedat Aybar,
Hazine Uzmanı Duran imek,  Yatırım
Genel Müdür Yardımcısı Murat Kural ve 
Yatırım Kurumsal Finansman Müdür
Yardımcısı Barı Tunçsiper katıldı.
Toplantımıza katılan isimler, “Global irket
olmanın formülü ne”, “Yurtdıı yatırımın
zorlukları neler”, “Yurtdıına giden yatırım
istihdama nasıl yansıyor”, “Türk irketler en
çok hangi ülkelere gidiyor” gibi önemli
sorulara yanıt aradı. Özel sektör temsilcileri
kendi deneyimlerini paylaırken, kamu
temsilcileri de devletin yurtdıı yatırım
politikasını anlattı.
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M. Rauf Ate  Yatrm’n desteiyle 3 ayda
bir organize ettiimiz Geni Aç toplantmza
ho geldiniz. Bu ayki konumuz yurtdndaki
Türk yatrmlar. Hazine Müstearl Yabanc
Sermaye Genel Müdür Vekili Murat Alc ile
balamak istiyorum. Yurtdna yatrm
konusunda 1980’lerde hareketlenmeler
balamt. Türkiye’nin yurtd yatrmlaryla
ilgili genel fotoraf nedir?
Murat Alc Yabanc Sermaye Genel
Müdürlüü’nün kurulduu 1980’lerin banda
ülkemizdeki yatrmclarn yurtdndaki
yatrmlar, ülkenin o dönemdeki artlarnda
öncelikli bir gündem maddesi deildi. Yllar
içinde Türkiye’deki yatrmclarmzn
yurtdndaki yatrmlar önemli ölçüde art
gösterdi. Bu artla ilgili krlma noktasn 2007
ylnda gördük. 2007’de 3,4 milyar dolar
düzeyinde bir yatrm söz konusu oldu. Daha

sonra 2008 ve 2009 yllarnda 2,8 milyar dolar
ve 1,9 milyar dolar düzeyinde gerçeklemeler
oldu. Son olarak 2010 yl rakammz yaklak
1,2 milyar dolar düzeyinde. Özellikle 2000’li
yllarn öncesine baktmzda yllk 250 – 300
milyon dolarlar düzeyinden milyar dolarlar
düzeyine çklmas gerçekten önemli bir aama.
Bu deiimin arkasndaki sebeplere bakacak
olursak, Türkiye ekonomisiyle ilgili olan
faktörlerin yan sra dünya ekonomisinde
yatrmlarla ilgili deien artlarn da etkisinin
olduunu görüyoruz. Bunlar nedir? Ülkelerin
yatrm ortamlaryla ilgili daha yüksek düzeyde
liberalizasyona gidilmi olmas. Özellikle
ülkeleraras iletiim, ulatrma gibi balantlar
artran altyaplarn son yllarda daha da fazla
gelimi olmas ve irketler açsndan rekabet
etme koullarnn daha da güçlemi olmas
gibi faktörleri görüyoruz.

MURAT ALICI
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Deerlendirmelerde yönlendirici olmas
bakmndan konuyla ilgili baz rakamlardan
bahsetmek istiyorum. Türkiye’deki çokuluslu
irketlerle ilgili DEK ve Kadir Has Üniversitesi
ibirliinde yaplan bir anket çalmas var.
Bunun yan sra UNCTAD’n yaynlad Dünya
Yatrm Raporu’nda yer alan baz rakamlar var.
Merkez Bankas’nn ödemeler dengesi
rakamlarna dayal olarak hazrlanan
verilerinden bahsetmek mümkün. Son olarak
Hazine Müstearl’nn son iki yldr
yaymlamaya balad Yllk Yurtd Yatrm
Raporu var. Tüm bu rakamlar üç aa be
yukar birbiriyle örtüüyor. Yalnz
tanmlamalarda baz farkllklar olduunu
söylemek mümkün. Hazine Müstearl’nn
verileri daha çok kambiyo rejimi açsndan bir
tanmlamaya dayal. Ayni sermayeyi de iin
içine katan bir anlayla kaytlar tutuyoruz.
Merkez Bankas, ödemeler dengesi bak
açsyla, banka kaytlar üzerinden yatrmlar
kayt altna almaya çalyor. unu
söyleyebilirim ki bundan sonraki analizlerde
elimizde kullanlabilir nitelikte sektörel, corafi
dalm, yatrmn ekli, amac gibi detaylar
içerecek ekilde yllk raporlara artk Hazine
Müstearl’nn internet sitesinden erimek
mümkün. Bu raporlar düzenli olarak her yl
yaymlanacak. Ayn zamanda aylk veriler de
sürekli Hazine’nin web sitesinde yaymlanyor.
Dolaysyla elimizde yatrmlarla ilgili bu
verilerle, hangi ülkelerde ve sektörlerde
younlatrdna dair analizler yapmak
mümkün.

M. Rauf Ate Türkiye’nin en batan itibaren
yurtdna yapt toplam yatrm miktar nedir?
Murat Alc 2009 sonu itibaryla
yaymladmz raporda 18,7 milyar dolarlk bir
stoktan bahsetmek mümkün. Merkez
Bankas’nn ödemeler dengesi açsndan yapt
tespit yaklak 22,3 milyar dolar düzeyinde bir
rakam. Yaplan yatrmlarn stok deerinin bu
düzeyde olduunu söylemek mümkün. irket
saylarna baktmzda ise 2010 yl sonu
itibaryla Türkiye’nin yurtdnda yatrm yapm
olan 3 bin 641 irketi var. Bunlarn corafi
dalm daha çok Avrupa ve Orta Asya
ülkelerinde younlayor. Yine Kuzey Kbrs’ta
çok sayda irketimiz var. Afrika ülkelerinde
son dönemde artan oranda yatrmlar var.
Sektörel anlamda baktmzda ise bankaclk
sektörünün yurtdnda artan oranlarda
yatrmlarnn olduunu söylememiz mümkün.
Keza enerji, madencilik ve son dönemde artan
oranda imalat yatrmlarndan bahsetmek
mümkün. Yatrmclarmzn neden yurtd
yatrm yaptna ilikin bir deerlendirme
yapacak olursak, bunun analizini de temel
olarak 4-5 balk altnda yapmak mümkün.
Doal kaynaklara yönelik yatrmlar, piyasa
arayan yatrmlar, etkinlii artrmaya yönelik
yani maliyeti düürmek üzere yaplan
yatrmlar. Son dönemde ilgi çeken baka bir
yatrm türü olarak yurtdnda yaratlm
önemli varlklara erimek üzere yaplan
yatrmlar var. Bu anlamda Eczacba’nn bu
son dönemde bu yönde yapt yatrmlar
görüyoruz. Bir de stratejik yatrmlar var.

MURAT ALICI
ETLER
“TÜRK ŞİRK

KTI”
ÜST LİGE ÇI

Doğrudan yatırımlarla ilgili çalışmalara baktığımızda bir şirket ne zaman uluslararası ortaklığa gider, ne zaman
başka bir ülkede yatırım yapar, ne zaman lisans kullanır, tüm bunların nasıl bir gelişim süreci izlediği ortaya konmuş.
Aslında son dönemde Türk şirketlerinin bu anlamda bir üst lige çıktıklarını görüyoruz. Mesela lisans almak,
yabancılarla ilk kurulan ilişkilerden biri. Bu şekilde belirli bir standart ve kalite yakalanıyor. Daha sonra ortaklığa
gidiliyor. Ortaklarla birlikte uluslararası çapta üretim yapılıyor, sonra da tek başına yola devam etme kapasitesi
oluşturulabiliyor. Çoğunlukla böyle bir süreç görüyoruz. Burada da görüyoruz ki yatırımcılarımızın hepsi bu
süreçlerden geçiyorlar. Sevindirici olan şu: Biz dünyanın bu bölgesinde zamanı çok hızlı yaşadığımız için bu tarz
süreçler Avrupaʼdaki gibi uzun yıllar almıyor. Büyük gruplarımız gerçekten çok hızlı bir sürede bu basamakları atlayıp
dünya pazarlarında büyük oyuncu olabiliyorlar. Önemli bir örnek olması bakımından mesela Ülkerʼin Godivaʼyı satın
alması, Türk şirketlerinin yabancı şirketleri satın almasına ilişkin bir psikolojik engeli yıkan en önemli adımlardan biri
oldu. Çünkü bir Türk şirketi 850 milyon dolar ödeyerek tüm dünyanın tanıdığı, bildiği bir markayı satın alabildi. Bu
alım hem dünyaya hem kendi iş alemimize önemli bir mesaj verdi: “Türkiyeʼde de global oyuncular var ve artık
sahaya çıkıyorlar”. Bence bu gelişme önemli bir yol açtı ve firmalarımız da bu büyük satın almanın verdiği
özgüvenden önemli ölçüde destek aldı. Şimdi yaygın bir şekilde gördüğümüz firmalarımızın ilk satın alma
deneyimlerinden sonra bu yöndeki adımlar mutlaka daha da hızlanacaktır. Bu operasyonların sayısı artacaktır. Bunlar
ülkemiz adına son derece gurur verici gelişmeler.
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Bunlar yurtdnda bizim giriimcilerimizin
yaptklar yatrmlarn arkasndaki temel
motivasyonlar. Bu motivasyonlara dayal olarak
genel bir deerlendirme yapacak olursak,
çounlukla bizim yatrmclarmzn piyasalara
erimeye yönelik yatrmlar yaptklarn
görüyoruz. Son dönemde rekabet gücünü
artrmaya ve maliyet yaplarn iyiletirmeye
yönelik etkinlii artrma amaçl yatrmlar da
arlkl.
M. Rauf Ate Teekkürler. Kadir Has
Üniversitesi Ekonomi Bölümü Bakan Doç. Dr.
Sedat Aybar ile devam edelim. Sedat Bey,
Türkiye’deki özel sektörün yurtdndaki
yatrmlar ne zaman ve hangi nedenlerle ivme
kazand?
Sedat Aybar Bu konuya birkaç açdan
yaklamak mümkün. lk olarak Türkiye’den
darya yaplan dorudan yatrmlarn,
gelimekte olan ülkelerden darya yaplan
dorudan yatrmlardan bamsz olarak
düünülmesi u dönem için çok güç.
Gelimekte olan ülkelerden yurtdna yaplan
dorudan yatrmlar ise göreceli yeni bir olgu.
Son 10 sene içerisinde giderek artan bir trend
izliyor. Bunun dünya gündemine gelmesi
özellikle Çin ve Hindistan’n yapt dorudan
yatrmlar dolaysyla oldu. Çin bir hayli agresif
bir ekilde dünyadaki dier piyasalara girmeye
balad ve bu Bat’daki akademisyenlerin
ilgisini çekti. Ayn zamanda gelimekte olan
dier ülkelerden de dorudan d yatrmlarda
bir art var. Bu büyük bir olaslkla dünyadaki
i bölümünün yeniden düzenlenmesiyle ilgili
bir durum ki bunu tespit eden birtakm
akademik bilimsel çalmalar da var.
Türkiye’den yurtdna yaplan dorudan
yatrmlar 2003 ylndan sonra hz kazanyor.
2008 ylnda yaanan krizle biraz yavalyor. Bu
yavalama krizin vurduu iddette bir
yavalama deil. Yani Türk firmalar bir ekilde
yurtdndaki öz varlklaryla tutunmaya
çalyorlar. Yeni stratejiler gelitiriyorlar. Nasl
oldu da Türkiye’de 2000’li yllarda böyle bir ey
balad? 1980’lerde Türkiye gelime politikasn
deitirip ihracata dayal bir iktisadi politika
izlemeye balad. Bunun içindeki en önemli
vurgu, Türkiye’nin yurtdnda rekabet
edebilecei sektörlerde üretim yapmas, daha
etkin olmas ve ihracat gelirlerini bu ekilde
artrmasyd. hracatn artmas elbette çok
önemli. 2000’li yllarn banda ise Türkiye’de
d yatrm rejimi deiti. 2000’li yllarn banda
iktidara gelen hükümet, d yatrm rejimini
8 / 2011

daha serbestletirip elverili hale getirmeye
çalt. Bunu takip eden dönemde ise
Türkiye’den yurtdna yaplan yatrmlarn
arttn görüyoruz. lk bata ihracat, ticaret
artyor. hracatn artmas için ithalat artyor.
thalat rejimi serbestleiyor. D ticarette
birtakm gelimeler oluyor. Daha sonra
yurtiçine yaplan dorudan yatrmlar artyor ve
bakyoruz yurtiçinden yurtdna yaplan
dorudan yatrmlarda da bir art söz konusu.
Biraz önce bahsedildi; evet rakamlar üç aa
be yukar ayn. Türkiye’nin UNCTAD’daki
verilerine göre yurtdnda yaklak 15 milyar
dolarlk bir yatrm stoku var. Çin’den ve dier
gelimekte olan ülkelerden konumamn
banda bahsetmitim. Da açk iktisadi
büyüme modeli, ihracatmzn ve ihracatmzn,
d ticaretin artmas, yakn dönemde içeriye
olan dorudan d yatrmlarn tevik edilmesi
ve ona uygun bir iklimin gelitirilmesi
çalmalarnn ardndan bizim bugün ulatmz
darya yaptmz d yatrmlar, bizim gibi
gelimekte olan ülkelerle karlatrdmzda
ne durumda? Buna bakmamz gerekiyor.
Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Meksika gibi
ülkelerle Türkiye’yi karlatrdmz zaman
bizim darya yaptmz yatrmlar bunlarn
yannda çok küçük. Biz bir yerde darya
yaplan yatrmlar konusunda biraz gecikmi
durumdayz. Türkiye yoluna dünyann 16’nc
büyük ekonomisi olarak devam edecekse,
bahsettiim deien dünya i bölümü içinde
kendine uygun bir yer bulacaksa, bunun için
mutlaka ve mutlaka dorudan d yatrmla
geliebilecei bir ortamn yaratlmas gerekiyor.
Ocak aynda kamuoyuyla paylalan
“Çokuluslu Türk irketleri” raporumuzda
konuyla ilgili çok önemli veriler, bulgular
ortaya kondu. Kadir Has Üniversitesi, DEK,
KPMG Türkiye ve New York Columbia
Üniversitesi Vale Center Columbia (VCC)
tarafndan yaymlanan bu rapor, “Emerging
Market Global Players” (EMGP) projesi olarak
bilinen gelimekte olan ülkelerden çkan
çokuluslu irketlerin hzl küresel genilemesini
inceleyen uzun vadeli çalmann bir parças.
En son ikinci raporu yaynladmz zaman
basnda bir hayli ilgi gördü. Yaptmz çalma
belli bir yöntem içinde gerçekletiriliyor ve bu
çalma ezamanl olarak dier gelimekte olan
ülkelerde de yürütülüyor. Bu ülkeler içinde
Çin, Rusya, Hindistan, Meksika, Brezilya,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, srail,
Slovenya var. Macaristan da katlacak. Bu

SEDAT AYBAR
TURMALI”
RATEJİ OLUŞ
“TÜRKİYE ST
Buradaki soru şu: Türkiyeʼden ve diğer gelişmekte olan ülkelerden yurtdışına yapılan yatırımlar, gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi birtakım pozitif kazanımlar getirecek mi? Ülkemizde istihdamın artmasına, Türkiyeʼnin
büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayabilecek mi? Şunu görmek lazım. Yurtdışına yapılan her doğrudan yatırım
pozitif bir geri dönüş sağlayacak diye bir şey yok. İktisadi olmayan birçok ortaklıklar hüsranla sonuçlanıyor. Elbette
Türk şirketleri de diğer çokuluslu şirketler gibi kâr etmeyi bekliyorlar. Bu son derece doğal. Ancak kârlarını maksimize
edebilmeleri ancak çok ciddi biçimde oluşturulmuş stratejiler etrafında hayata geçebilir. Baktığımızda ön plana çıkan
2 tane strateji var. Birincisi şirket alımları. Özellikle 2008ʼden sonra Batıʼdaki şirketlerin değerleri son derece düştü. Ve
şirket alımları son derece kolaylaştı. Türkiyeʼdeki iktisadi büyümeyi de göz önünde bulundurursak, Türk şirketleri
pazara girip o şirketleri satın alma fırsatı ele geçirdiler. Birçok alım da yaptılar. Bu alımların özellikle Batı
piyasalarında olduğunu görüyoruz. Başka bir şey daha var. Greenfield yani sıfırdan yatırım dediğimiz yatırımlar var.
Bu tarz yatırımların ise daha çok Kuzey Afrika ülkelerinde yapıldığı gözleniyor. Sıfırdan yatırımların var olabilmesi, her
şeyden önce o ülkeyi ciddi olarak tanımaktan geçiyor. Oysa bizde işler çoğu zaman el yordamıyla ilerliyor. Bu açıdan
devlete de üniversitelere de özel sektöre de çok büyük iş düşüyor. Türkiyeʼnin hem devletinin hem şirketlerinin
dışarıya yönelik bir “doğrudan yurtdışı yatırım stratejisi” oluşturmasına ve geliştirmesine ihtiyacı var.
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ülkeler darya dorudan yatrm yapan
ülkeler. Ayn metodolojiyi uygulayarak bu
ülkelerde de veriler toplanyor ve bir
Transnationality Index (TNI) oluturuluyor. Bu
indeksin en önemli üçayandan biri
yurtdndaki öz varlklar. kincisi yaratlan
istihdam, üçüncüsü de yurtd satlar. Bu
yöntemin dahil ettii irketlerin arasnda
finansal irketler yok ve yurtdnda yapt
yatrmlar 100 milyon dolarn üzerinde olanlar
var. Bizim baktmz verileri Hazine ve
UNCTAD verileriyle karlatrdmzda,
sraladmz 19 irketin Türkiye’den yaplan
toplam dorudan d yatrmlarn içindeki pay
yüzde 85’in üstünde. Yani bahsedilen 3 binin
üzerindeki irketin önemli bir miktardaki
yatrmn bu büyük irketler yapyor.
Bulgularmz yaynland. Bu irketlerin içinde
birtakm öncü firmalar var. Sizin sorduunuz
soruya dönmem gerekirse; bu iin arkasndaki
driver yani itici güç nedir diye baktmzda 5
önemli faktör karmza çkyor. Türkiye’den
yurtdna yaplan yatrmlarda hizmetler
kesiminin öne çktn görüyoruz. Bizim
yaptmz çalmada yurtdndaki dorudan
yatrmc irketlerimiz daha çok kendilerine
pazar açmak için bu ii yapyorlar. Eczacba
Grubu ise bambaka bir strateji izliyor.
Eczacba, gelimi olan ülkelerdeki knowhow’a ulama stratejisi izliyor. Ben de hizmetler
sektöründen biliime dayal d yatrmlara
yönelmek önemli bir hedef olarak önümüzde
durmal diye düünüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Benim Kordsa Global
CEO’su Hakan Bey’e bir sorum olacak. Siz
kendi deneyimlerinizi anlatr msnz? O
ülkelerdeki yatrmlarnz nasl artrdnz? Hem
yatrm yaplan ülkede hem Türkiye’de neler
yaadnz?
Hakan Tiftik Bizim durumumuz Murat
Bey’in de anlatt kriterlere baktmzda
“piyasa arayan” irketler grubuna giriyor. Bizim
yurtdna açlmamz 1993 ylnda Msr
yatrmmzla balad. Ben bunu biraz da bizim
içinde bulunduumuz sektör tarafndan
yönlendirilmi bir yatrm olarak
deerlendiriyorum. Ana müteri grubumuz,
yüzde 90’a varan oranda lastikçiler. Lastik
sektörü de tüm dünyada ciddi anlamda
konsolide olmu durumda. Büyük global
oyuncularn, en azndan bundan 5 yl öncesine
kadar arln koyduu, dünya pazarnn
yüzde 60-65’ini oluturduu 5 büyük lastik
üreticisinin oluturduu bir pazar. Baktnz
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zaman sanayi tekstili sektöründe Kordsa gibi
bir irketin, lastik müterisine servis veren bir
irketin, en önemli özelliklerinden bir tanesi de
ölçek ekonomisi. Ölçek ekonomisini
yakalamak için tabii ki tek bir ülkeye
odaklanmak yeterli olmuyor. Özellikle
Türkiye’nin o zamanki boyutlarna baktmz
zaman 1973’lerde 1975’lerde… Ve Kordsa
ihracata yöneliyor. Yüzde 65-70 orannda
ihracat yapan Kordsa irketi, 1993 ylna
geldiimizde belli bir doyuma ulat için
kendine farkl pazar araylarna geçiyor. Farkl
pazar araylarnda da daha çok korumal
pazarlar tercih ediyor. Yani ihracatta tam
olarak istediini yakalayamad Msr gibi
yüksek gümrük vergileriyle korunan pazarlar
ön plana çkaryor. lk tecrübe “ortakl olalm,
tek bamza gitmeyelim” mantyla balyor.
lk balangç pazar aramayla balyor. Ayn
zamanda sektöre baktnz zaman satnalma
gücü çok yüksek bir müteri kitlesi, Michelin
gibi Good Year gibi, Bridgestone gibi çok
büyük ve güçlü. Tedarikçi olarak baktmz
zaman o zamann irketleri Dupont, Akzo
Nobel gibi çok güçlü kimyasal devler var.
Arada da ister istemez skan bir ara üretici
HAKAN TFTK Ben Kordsa içindeki kariyerimde
de aslnda epey ansl oldum. Kordsa’nn
zmit’ten çkp tüm dünyaya yayl sürecini
tamamen bizzat yaadm. Kordsa’nn global
büyümesinin büyük bir ksm da irket satn
almalarndan geldi. imdiye kadar 9 irket satn
aldk. Bu tabii ki beraberinde büyük bir tecrübe
ve know-how getiriyor. Satn almak iin sadece
balangc. Satn aldnz bu irketi kendi yapnza
nasl entegre edeceksiniz? Lokal kültürle global
irket kültürünüzü nasl harmanlayacaksnz? Siz
irketi satn alrken hissedar olarak bir beklentiniz
oluyor. Ayn ekilde orada çalan insanlarn da
bir beklentisi oluyor. Yeni hissedar bana ne
getirecek diye düünüyorlar. En büyük deeriniz
o insanlar. Bunu unutmamak lazm. Yeni
pazarlar, yeni müterileri, yeni satlar ve
büyümeyi o insanlar size getirecek. Bir Türk irketi
olarak o insanlar nasl motive edeceksiniz? Nasl
yönlendireceksiniz? Tüm bunlar asl kritik sorular.
Tüm bunlar baaryla salayacaksnz ki onlar da
bu Türk irketine deer yaratmak için urasnlar.
Biz bu uzun yolculukta bunlar da yaadk. Bu
kültürleri nasl yöneteceksiniz, entegrasyonu nasl
yapacaksnz? Yaptnz yatrmn geri dönüü
açsndan bu sorulara doru yant bulmak son
derece önemli. Her yurtd yatrm da baar
veya iyi bir geri dönü getirmeyebiliyor. Bu çok
önemli bir konu.

konumu var. Öyle bir ortamda ister istemez
geriye ve ileriye entegrasyonu düünmek
gerekiyor. Büyümek isteyen bir irketin ölçek
ekonomisini artrmas, geriye veya ileriye
büyüme yollarn aratrmas gerekiyor. Geriye
entegrasyon için baktmz zaman o

dönemlerde bizim için en önemli ürün naylon
ürünüydü. Lastik içerisinde kullanlan ana
hammaddelerden bir tanesi naylon. Naylonun
da dünyadaki belli bal tedarikçileri var.
Naylonun kaifi ve dünya piyasasndaki bir
numaras o zamanlar Dupont. Sabanc Holding
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o zamanlar zmit’te Dupont ile beraber,
Kordsa’dan bamsz bir naylon ortakl
kuruyor. Ki aslnda bu ortaklk ileride
Kordsa’nn da globallemesinin altyapsn
oluturuyor. Çünkü ileride o ortaklk, naylon
iplik ve kord bezi yani Dupont’la Sabanc

AHMET BAYRAKTAR
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ortakl, DUSA irketi ve Kordsa irketi, 1999 –
2000 yllarnda global bir ortakln asl admn
atyor. Dupont ile beraber yüzde 50 – 50 ortak
olarak Kordsa irketi hem Kuzey Amerika hem
Güney Amerika hem de Ortadou, Afrika ve
Avrupa bölgesindeki yatrmlarn birletirmi

oluyor. Bu aslnda Kordsa’nn ilk uluslararas
büyüme tecrübesi olarak da tanmlanabilir.
Bunun tabii ki hem tedarikçi tarafnda bizi
zorlayan bir taraf oluyor hem de müteri
tarafnda... Bugün geldiimiz noktada bile
Good Year gibi, Michelin gibi, Bridgestone gibi
müterilerimiz sürekli olarak kendisi de
dünyann farkl bölgelerinde, farkl ülkelerinde
yatrm yapyorlar. Ürün çok fazla rafta
kalamayan, müteriye özel üretilen bir ürün
olduu için, lokal üretim ve lokal tedarik tercih
ediliyor. Büyük lastik üreticileri 2000’li yllarn
banda Uzakdou’da daha fazla yatrm yapp
daha fazla büyümeye baladklar zaman biz de
ayn mantkla Uzakdou’ya yöneldik.
Endonezya, Tayland ve Çin’de yatrmlarmz
yaptk. Baktnz zaman Kuzey Amerika,
Güney Amerika, Avrupa, Ortadou, Afrika ve
Asya Pasifik bölgelerindeki yatrmlarmzla tüm
dünyadaki yaylmmz tamamlam olduk.
M. Rauf Ate u anda yurtdnda kaç
tesisiniz var?
Hakan Tiftik u anda 9 farkl ülkede 10
tane tesisimiz var. Ortaklk olarak baktmz
zaman bunlardan üçü ortaklk. Geri kalanlarn
hepsi Sabanc’nn yüzde 100 sahibi olduu
irketler. ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya,
Msr, Endonezya, Tayland ve Çin. Ana
tesisimiz Türkiye’de.
M. Rauf Ate Teekkürler. Ahmet Bey
sizinle devam edelim. Bayraktarlar Holding
olarak Alman Odelo Grubu’nun tamamn çok
yakn bir zamanda satn aldnz. Siz neler
yaadnz, u anda ne aamadasnz?
Ahmet Bayraktar Bizim deneyimimiz en
taze deneyim. Aslnda bizim ilk deneyimimiz
1989 ylnda balyor. Tunus’ta ayn Kordsa gibi

korunan pazardan istifade etmek üzere,
Türkiye’den sermaye ihrac yaparak yüzde 5050 bir ortaklk kuruyoruz. Orada üretimimiz
olan far ve stop lambalarn Tunus pazar için
üretiyorduk. O zaman Renault’un, Iveco’nun ve
Isuzu’nun bir fabrikas vard ve oralara teslimat
yapalm düüncesiyle gitmitik. Tunus’ta
sanayinin fazla gelimemi olmas, korunan
pazarda montajla üretim yaplyor olmas
nedeniyle araç üretim fabrikalarnn hepsi ksa
zaman sonra kapand. Tunus hükümeti montaj
arlkl üretim yapan bu fabrikalarn
kapanmasn istedi. Ve biz yedek parça pazar
için parça üretmeye baladk. Aslnda bizim ilk
balangcmz 1979’da aldmz lisanst.
Fransa’dan Renault araçlar için lisans aldk.
Sonra lisansn aldmz irket büyük bir
Fransz gruba satld. Ve o grup 1982’de bizimle
devam etmek istemedi. Bamsz kaldk ve
hiçbir lisans olmadan, 1990 ylna kadar
kendimiz çaltk. 1990 ylnda Toyota’nn
Türkiye’ye gelecek olmas ilgimizi çekti. O
yllarda dünyada Toyota’nn yldz parlyordu.
Türkiye’de de muhakkak bizim ona üretim
yapmamz gerekiyor düüncesiyle Toyota ile
temaslarmz hzlandrdk. Toyota’nn imalatçs
olan bir Japon firmadan lisans alarak
Toyota’nn belki de Türkiye’de en kapsaml
yerletirmesini yapan firma olduk. Biz
geçmiteki tüm otomotiv müterilerimize çok
ey borçluyuz. 80’li yllardan balayarak
Türkiye korunan bir pazardan korunmayan bir
pazar konumuna gelmekteydi. O dönemde
Toyota gibi bir üreticiye parça üretebilmek,
onlarn standartlarn karlayabilmek için
yatrmlar yaptk. Baarl bir performans
sergiledik ama Toyota Türkiye’de bir Türk

AHMET BAYRAKTAR
CAK”
AM YARATA
ALAR İSTİHD
“SATIN ALM
Dışarıya yapılan yatırımların istihdama katkısı veya eksisi olur mu diye de tartışılıyor. Aslında ben bu tarz
yatırımlar sayesinde Türkiye gibi bir ülkenin çok daha fazla kazançlı çıkacağını ifade etmek istiyorum. Neden? Çünkü
bizim işimizde rekabet gücümüzü artırabilmek için, Almanyaʼdaki Avrupaʼdaki araç üreticilerine üretim yapabilmek için
pahalı olan üretimleri Türkiyeʼye getirmek mecburiyetindeyiz. Benim yapacağım ilk iş bu üretim merkezlerini
Türkiyeʼye taşımak olacaktır. Bu da istihdam demektir. Hatta şu andaki mevcut Farba fabrikamızın bir benzerini
süratle Gebzeʼde yapmaya başladık. Orada faaliyete geçireceğiz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren üretime
başlayacak. Ve kapasite olarak da 3-4 yıl sonra Bursaʼdaki fabrikamızın büyüklüğüne ulaşacak. Bir başka konu bizim
sektörümüzde, otomotiv aydınlatma sektöründe önemli bir teknolojik gelişim var. O da LED teknolojisi. Satın
aldığımız şirketin dışarıdan aldığı önemli miktarda elektronik parçalar var. Bu parçalar bugün Macaristanʼda,
Slovenyaʼda üretiliyor. Bunun içinde Türkiyeʼde bir fabrika kurmayı ve elektronik aksamı gelecekte buradan temin
etmeyi düşünüyoruz. Buradaki fabrikanın 40-42 milyon Euro cirosu olacağını ifade edebilirim. Dolayısıyla bu satın
almaların beraberinde Türkiyeʼye çok büyük getirisi, katkısı olacaktır.
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ortakl olduu için sadece iç pazar için üretim
yapyordu. Adetler yükselmiyordu. Biz
Toyota’ya üretim yaparken dier araç üreticileri
bize biraz tereddütle braktlar. Onlardan
kayplarmz oldu. Derken 2000’li yllara geldik.
Bu yllar, Türkiye’de otomotiv sektörünün
gerçekten global pazarlara açlmaya balad
bir dönem oldu. Bu Türkiye’deki otomotiv
sanayi için bir milatt. Bu dönemde bizi terk
eden Fransz irket de buradan ald siparileri
bize yaptrtmak için gelip lisans vermek istedi.
Böylece iki lisans sahibi, ayn zamanda
bamsz ürün gelitiren ve tasarm yapan bir
irket olarak aracn hem optik hem de
kozmetik olarak en önemli parçalar olan far ve
stop lambalarn üretir hale geldik. O güne
kadar iç pazara yönelik yaptmz üretimler ve
yedek parçaya yaptmz ihracatlar vard.
2000’li yllarda global pazarlara satlan araçlara
üretim yapmak ve gerçekten globalleen bir
sektörün içerisinde payda olmak bize farkl
eyler öretmeye balad. Üretirken hem kalite
hem de rekabet anlamnda büyük bir bask
altnda kalmaya baladk. Epeyce de
bocaladmz söyleyebilirim. 2004 ylna kadar
hiç kolay olmad. Daha çok üretiyorsunuz,
zamannda teslimat yapyorsunuz...
Yine bu dönemde Toyota’nn olsun
Renault’nun olsun bizlere çok büyük katklar
oldu. Bu sayede, onlarn araçlar sayesinde
kendimizi Avrupa’da yava yava gösterir hale
geldik. Yaptmz üretimler Avrupa’ya ihraç
ediliyordu. Baktnz zaman bu parçalar kim
yapyor? Biz. Bu nedenle bize özellikle
Almanya’dan Mercedes’ten, ticari vastalardan,
otobüslerden tasarm yaparak kendilerine
satmamz için talep geldi. Baarl iler de
yaptk. Ama kolay olmad. Onlar da
korkuttuumuz, zorlandmz dönemler oldu.
Bu aamalar içinde ciddi kazanmlarmz da
oldu. Küreselleen bir dünyada, bu yönde çok
etkin bir sektörde rol almak çok kolay deil.
Buradaki rekabet ve uyumun yannda
zamannda teslimat yapmak, bu yönde
yatrmlar yapabilmek, ürün gelitirebilmek, bir
yandan da lisans aldnz iki firma ile bu
pazar paylaabilmek gibi zorluklar var. Fakat
baarl bir diplomatik yönetimle, onlarla iyi
geçinerek üretimlerimizi sürekli artrdk.
Artrrken kendimizi gelitirdik. “Yaln
mükemmellik” adl üretim ve yönetim sistemini
kendi admz da kaydettirerek fabrikamzda
oturttuk. Bu sistem çok baarl oldu. Sektör ve
camia içinde duyuldu. Bu duyuldukça bizim
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baarl olmamz, iyi olmamz rekabetin
younlat Avrupa otomotiv sektöründe bize
olan ilgiyi de artrd. Tabii bunun sonrasnda
bize büyük basklar gelmeye balad.
“irketinizi satn, ortak olalm” gibi teklifler
gelmeye balad. Bu arada biz kendimizi
ölçmek için  Yatrm’la bir irket deerleme
yapalm dedik. Halka m açlmamz lazm,
gerçekten biz bir deer miyiz, deil miyiz diye
anlamak istedik. Yaptklar bu deerlemede
ortaya bir sonuç çkt. Bir yandan araç
üreticilerine bamlyz. Büyüklerden
hammadde alyoruz, büyüklere mal satyoruz.
Arada eziliyoruz. Bu arada para kazanmak
kolay deildi. Ama biz baarlydk. Fakat
baml olmak, yaptmz bu deerlendirmede
bizim deerimizi ciromuzla beraber düük
çkaryordu. Bu bizi düündürmeye balad.
Önümüze bir ans çkt. Almanya’da geçmii
olan bir irketin (Odelo Group) iflas sonras
kurtarlarak ekonomiye kazandrlmas için
satlaca haberi geldi. Bu irkete talip olduk.
Bu da kolay olmad. Almanya’da bize 40 tane
soru sordular. Bu üreticinin de bütün
müterileri Almanya’daki araç üreticileri.
MEMDUH BOYDAK Aslnda biz know-how
transferine alk bir grubuz. Geçmite kanepe,
koltuk, ev mobilyasyla ilgili bir Alman firmasna
lisans ödedik. Ödediimiz lisans bedeli birkaç
milyon Euro’yu geçmitir. u anda da bir talyan
firmas için ylda 250 bin Euro’nun üzerinde lisans
bedeli ödüyoruz. “Biz her eyi biliriz, biz büyüüz”
diye düünmüyoruz. Nasl sinerji yaratrz, nasl
bilgimizi biraz daha katlayabiliriz diye
düünüyoruz. Fakat know-how elde edelim diye
düündüümüz irketlerde öyle bir sorun var:
Baz irketlere bakyoruz ve boyutlarndan
korkuyoruz. ABD’den, Avrupa’dan büyük boyutlu
irketler geliyor. Mesela cirosu 500 milyon dolar
diyelim. Bu irketi çok cazip fiyatlara da alsanz
bu büyüklüü yönetebilir miyim diye
korkuyorsunuz. kincisi de know-how transferi için
düündüünüz ülkelerde pazar genellikle
doymu oluyor. Rekabet doruklara erimi oluyor.
Bu iki sorun önemli. Dolaysyla biz biraz daha
buradaki varlmza rahatszlk vermeyecek, uzun
vadeli planlar yapabileceimiz ekilde hareket
ediyoruz. Biraz daha seçici davranyoruz. Mesela
ABD’de 450 milyon dolar cirosu olan çok cazip
fiyata satlk irketler var. Korkuyorsunuz çünkü
pazar Çin istilas altnda. Oradan alacanz
know-how var ama o know-how’ alacam
derken grubun buradaki varlna da zarar
verebilirsiniz.

Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen gibi…
Karar mercileri içerisinde bu firmalarn hepsi
vard. Bir ksm bizi biraz tanyordu. Son
zamanlarda baarl çalmalarmzdan dolay
Volkswagen’den de i almtk. Kendimizi bir
ekilde kabul ettirdik. 11 ay süren youn bir
çalma sonras geçtiimiz 17 Aralk’ta irketin
bize resmi sat yapld. Bu irket ciro olarak
bizim sahibi olduumuz aydnlatma irketinden
çok daha büyük bir irket. Bize göre 5- 5,5
misli cirosu var. Bu irketin en önemli özellii
de otomotiv aydnlatmasnda deien
teknolojilere ilk giren yani LED’li üretimlere ilk
giren firma olmas. Bu konuda da bugün en üst
snf araçlara üretim yapyorlar. Müterilerinin
dünya pazar üzerinde, özellikle gelien

pazarlarda çok önemli stratejik planlar var.
Bugün Alman araç üreticilerinin Çin, Hindistan
bata olmak üzere Güney Amerika ve hatta
Kuzey Amerika’da çok büyük planlar var. Hem
teknolojik anlamda, hem pazar büyüklükleri
anlamnda, hem de globallemeye yönelik
frsatlar bünyesinde bulundurmas nedeniyle
çok ilgimizi çekti.
M. Rauf Ate Memduh Bey sizin de
yurtdnda giriimleriniz var. Neden yurtdna
bakyorsunuz? u anda ne aamadasnz?
Memduh Boydak Boydak Grubu’nun
mobilya cenahn refere ederek konuuyorum.
u anda 80 ülkeye ihracat yapyoruz. 45 ülkeye
de youn ihracat yapyoruz. Bunlarn içerisinde
de 10-12 tane kale pazarmz var. ran, Irak,
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Yunanistan, Libya, Msr, ABD, Almanya, Fransa
gibi… Biz 55 yllk bir irketiz. 1957’den beri
sektörün içerisindeyiz. Son 20 ylmzda youn
bir markalama süreci yaadk. Dolaysyla son
20 yln ciddi bir know-how’, bilgi birikimi
oldu. Neyle ilgili? Üretimle, pazarlamayla, ürün
MURAT KURAL

16 / 2011

yönetimiyle ilgili yani pazarda marka
oluturmayla ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz
olutu. u anda sektörde stikbal, Bellona ve
Mondi markalar olmak üzere mobilya
grubunda üç markayla hizmet veriyoruz. Bu
deneyimimizi baka ülkelerde de birkaç açdan

yaamay istediimiz için yurtdna yatrma
yöneldik.
Birincisi gümrük duvarlarn aamadmz
ülkeler var. Mesela Rusya gibi… Bu ülkeler
bizim için yatrm yapma bakmndan cazip
ülkeler. 1998’de biz Rusya’daydk ama kriz
olduktan sonra 5 maazay kapatmak
durumunda kaldk. kincisi de büyüdüümüz
pazarlarda gelecee ve pazar dinamiklerine
yatrm yapma meselesi var. Mesela
yatrmlarmzdan bir tanesi de Kuzey Irak’ta.
Her ne kadar yeni inaatlara baladysak da
Kuzey Irak’ta bir yatrmmz var. Burada 20’nin
üzerinde stikbal, Bellona maazamz var. Bu
pazarlarda pazarmz gelitirme, derinliimizi
artrma anlamnda yatrm yapma düüncemiz
var. Yani iki türlü yatrm planmz var.
Üçüncüsü de var ki; bununla ilgili araylarmz
hâlâ devam ediyor. Ayn Eczacba’nn yapt
gibi gelimi know-how’lar alma konusunda, o
ülkelerde de faaliyet göstererek, o pazarlar da
hazmetme konusunda bir yatrm projemiz var.
Saydm yöntemlerden ilk ikisini halihazrda
gerçekletirmi olduk. Üçüncüsünü de
aratryoruz.
M. Rauf Ate Hangi ülkelere bakyorsunuz?
Memduh Boydak Know-how için talya,
Almanya gibi ülkelere bakyoruz. ABD’ye de
bakyoruz ama o corafyadan korkuyoruz. Çok
uzak olmas bizi ürkütüyor. Bizim ürünlerimiz
Kordsa gibi endüstriyel ürünler deil. Beeni,
moda gibi farkl dinamikleri var. Mobilya
sektörü biraz da dinamik bir sektör. Modas,
tasarm, deseni, dizaynyla farkl bir i.
M. Rauf Ate u anda olan yatrmlarnz
neler?
Memduh Boydak ki ülkede yatrmmz
var. Rusya ve Ukrayna. Biz de yaklak 8-9
aylk uzun bir süreç yaadk. Gizlilik

anlamasndan tutun iin bitirilmesine kadar
çok yorucu aamalardan geçtik. Bu süreçten
sonra Rusya’daki fabrikamz faal olarak
çalyor. Ukrayna’da da durmu bir tesis aldk.
Oray harekete geçirme ile ilgili çalmalarmz
youn ekilde sürüyor. Bir de Kuzey Irak’ta
henüz temeline baladmz inaatmz var. Biz
ilk yurtd yatrmmz 1990’l yllarda
marketing alannda yaptk. Almanya’da bir
datm, lojistik, pazarlama irketi kurduk.
Bundan birkaç yl sonra da ABD’de kurduk.
Oralarda kendi lojistik organizasyonumuzu
yapyoruz. Türkiye’de tecrübesine sahip
olduumuz markalama, ürün yönetimi
bilgilerini grubumuzun, ülkemizin faydasna
dönütürmeyi istiyoruz.
M. Rauf Ate Sözü  Yatrm Kurumsal
Finansmandan Sorumlu Genel Müdür
Yardmcs Murat Kural’a devredelim. Murat
Bey, yurtdndaki Türk yatrmlar son yllarda
nereden nereye geldi?
Murat Kural 2007 ylnda benzer bir
toplant yapmtk. O toplantmzda
“Türkiye’den global bir irket çkar m” diye
tartmtk. O zaman ana hatlaryla Türk
irketlerinin markalamas gerektiini, küresel
bak açsna sahip olmas gerektiini
vurgulamtk. Bununla beraber de
motivasyonun son derece önemli olduu ve
yatrm yaplacak sektörün dinamiklerini
bilmenin önemini vurgulayarak frsatlar
deerlendirmeye atfta bulunmutuk. O zaman
bir ey eksik kalmt. “Acaba biz treni kaçrdk
m?” deniyordu. Türk irketleri o zaman
“Hindistan’dan, Rusya’dan uluslararas irketler
çkyor. Türk irketleri olarak biz bu trendi
kaçrdk” diyorlard. u anda benim Türk
yatrmclardan edindiim izlenim, o günlerden
farkl olarak bir özgüven art var. Yani kriz

MURAT KURAL
LABİLMEK
“GLOBAL KA

DAHA ZOR”

Türkiyeʼdeki şirketler globalleştikten sonra bu çok uzun soluklu olarak devam edecek ve hızlı bir globalleşme
süreci yaşanacak. Öncelikle bu coğrafyaya baktığımızda Türkiye buradaki tek üretim ülkesi. Bizim civarımız tamamen
hammadde ülkelerinden oluşuyor. Bu aynı zamanda Türk şirketlerine bu ülkelere gidip yatırım yapma imkanı sağlıyor.
Ve bununla paralel olarak bu yarışta diğer ülkelerden bir iki adım önde yer almamıza vesile oluyor. Bununla beraber
BRIC ülkelerinin bile bazılarına göre Türk şirketleri son derece rekabetçi bir ortamda yaşıyorlar. Bu derece rekabetçi
ortamda yaşayınca tabii ki yurtdışındaki rekabet koşullarına da çok daha rahat adapte olabiliyorlar. Ama
globalleşmeye giden yolda, şirketlerin yaptığı veya uyguladığı stratejiler bazen global şirket olarak kalmak için yeterli
olmayabiliyor. Bu noktada stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu noktada Japonların düştüğü hataya düşmemek
gerekiyor. Global olduktan sonra global kalabilmek, böyle yaşayabilmek için mutlaka küresel insan sermayesinden
faydalanmak gerekiyor. Türk şirketlerin global olduktan sonra yapması gereken en önemli şey bence bu.
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dönemi Türkiye ve Türk irketlerine büyük bir
özgüven getirmi. Art stratejik niyetlerini çok
daha belirgin olarak ortaya koymular.
Baktmz zaman dünyadaki ekonomi
büyüklüü 60 trilyon dolara ulam durumda.
lk 500 irkete baktmzda bunlarn toplam
satlar 23,5 trilyona ulam durumda.
Dünyada bir yl içerisinde yaplmas gereken
toplam yatrm ihtiyac bu yl itibariyle 11
trilyon dolar. Bu 2030 ylnda 25 trilyon
dolarlara çkacak. 11 trilyon dolarn yaklak 7
trilyon dolar fabrika ve makine yatrmlar, 2
trilyon dolar konut yatrmlar, 2 trilyon
dolarlar da altyap yatrmlar. Buradan
geliyorum irket birlemeleri ve devralmalara.
Orada da toplam büyüklük 2,1 trilyon dolara
ulam durumda. Bunlarn yaklak yüzde 48’i
Cross Boarder Transactions. Yani aslnda
dünyann gidiat net. Türkiye’nin ciddi ekilde
global irket ortaya çkarmas ve bu sayy

BARI TUNÇSPER
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giderek artrmas gerekiyor. Zaten yatrm
bankacl alannda da ülkeleri yava yava bu
ekilde kategorize etmeye baladlar.
Biliyorsunuz önce BRIC ülkeleri çkt. BRIC
ülkelerinin birçounun büyük olmas önemli
ama onunla beraber ayn zamanda global
irketler ortaya çkarm olmalar da önemli.
Daha sonra Türkiye’nin de içinde bulunduu
ikinci bir kavram ortaya çkarld. Buna da
CIVETS ülkeleri deniyor. çinde Kolombiya,
Endonezya, Vietnam, Msr ve Güney Afrika
var. Bir ne Next Eleven (N-11) denilen bir grup
var. Bunlarn en önemli fark uluslararas marka
yaratma konusunda bir adm daha geride
olmalar. Fakat ileriye yönelik olarak da çok
büyük potansiyel tayorlar. Bence 2007’den bu
yana Türk giriimcisindeki en önemli fark artk
ciddi bir özgüvenin ortaya çkm olmas.
M. Rauf Ate Teekkürler. Bar Bey sizinle
devam edelim. Siz Ahmet Bey’in satn alma

iinde danmanlk yaptnz. Dolaysyla bu
satn alma sürecini yakndan gözlediniz.
Yaanlan zorluklar nedir? zlenimleriniz neler?
Bar Tunçsiper Satn almak aslnda kolay
bir i gibi görünüyor ama eer satan satcysa,
alan da alcysa. Bedel konusunda, artlar
konusunda da anlalrsa çok zor bir konu
deilmi gibi görünüyor. Ama özellikle bir Türk
irketinin normlarn dna çkp yurtdna
açlmas bu döneme kadar çok karlalm bir
konu deil ve ciddi baz sorunlar çkabiliyor.
Bu balamda ilk zorluk yatrmc olarak kar
tarafa ciddiyetinizi gösterebilmek. Burada
yalnzca satan tarafa deil ayn zamanda tüm
dünya genelindeki büyük otomotiv irketlerine
bir bakma ciddi bir alc olduumuzu
ispatlamamz gerekiyordu.
M. Rauf Ate Teekkürler. Memduh Bey,
tekrar size dönelim. Know-how satn alma gibi
giriimleriniz olduunu söylemitiniz. Almak
istediinizde karnza ne tip zorluklar çkyor?
Memduh Boydak Satanlar tarafnda da
zaman zaman baz zorluklar oluyor. Eskiden
Türkiye’nin imaj çok yeterli deildi. Bir Türk
irketi gidecek Almanya’da veya ABD’de irket
satn alacak… Bunlar eskiden abesle itigal
konular olarak görülüyordu. Son zamanlarda
Türkiye’deki siyasi istikrar, ekonomik geliim
çok önemli katklar salad. Dolaysyla bir
Türk irketi olarak Alman irketine talip
olduunuzda insanlar artk abes karlamyor.
Örnein biz en son aldmz iki fabrikay da
Polonyal bir gruptan aldk. Bu devralma
sürecinde kar taraf bizi dünya çapnda
bilmesine ramen biraz tedirginlik yaad.

Devralma süreci nasl olsun, zamanlamas nasl
olsun, para nereye gelsin gibi konularda hafif
bir güven bunalm oldu. Ama bu süreç hzla
deiiyor ve Türkiye’de önemli gelimeler
oluyor. Bunu görüyoruz.
M. Rauf Ate Murat Bey, tekrar sizinle
devam edelim. Türk irketlerin yurtd satn
almalaryla ilgili mevzuat gibi konularda
yaplmas eksik kalan, yaplmas gereken eyler
var m? Kamu otoritesinin bu konudaki
çalmalar ne yönde?
Murat Alc Aslnda beyefendilerden
dinlediimiz hikayeler son derece gurur verici.
Sorunuza geçmeden önce söylenenlere ilikin
ksa bir deerlendirme yapmak istiyorum.
Hakikaten bir ülkeye gidip orada yatrm
yapmak, oradaki bir markay veya irketi satn
almak yüksek özgüven gerektiren bir macera.
Zorlu bir yol.
Yine bu balamda yurtd yatrmlarla ilgili
tüm ülkelerin sürekli gündeminde olan bir
konu olan yurtd yatrmlarn ülkeler
açsndan faydas-maliyeti konusuna
deinmekte fayda var. Ben size yakn zamanda
yaplan bir çalmann tespitlerinden bahsetmek
istiyorum. Bu konu AB ülkelerinde de son
derece ilgi çeken bir konu. Çünkü darya
yaplan her yatrmn Avrupa’daki istihdam
azaltt düünülüyor, öyle bir alg var. Avrupa
Komisyonu’nun özel bir aratrma irketine
yaptrd bir çalma var. Avrupa Birlii
ülkelerinin dünyadaki yatrm stoku 3,3 trilyon
dolar düzeyinde. Ve bu her geçen yl artyor.
Bu çalmann bulgusu u: Yaplan d
yatrmlar, Avrupa Birlii ülkelerinin rekabet

BARI TUNÇSPER
LEŞM
İZ DE GLOBAL
“KOBİ’LERİM

ELİ”

Türkiye 75 milyonluk bir ülke olarak aslında Almanyaʼdan da çok küçük bir ülke değil. Almanyaʼnın global
şirketlerinin sayısına bakarsak aslında Türkiyeʼnin bir hayli yol alması gerekiyor. Bunların da KOBİʼlerden çıkacağı
belli. KOBİʼlerin mutlaka büyük şirket olma hedefiyle hareket etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda KOBİʼlere genel olarak
baktığımız zaman Türkiyeʼde çok fragmente (çok parçalı) bir yapı var. Aynı sektörde birbiriyle rekabet eden yığınla
şirket var. Kendi içlerinde rekabet ediyorlar ve bir anlamda birbirlerine zarar veriyorlar. Bir şekilde bu döngüden
kurtulup kendilerini farklılaştırmaları gerekiyor. Bu farklılaştırma için de yurtdışı satın alımları çok farklı bir enstrüman.
Çünkü bu dış satın alımlarıyla beraber aslında siz rekabet edebilmek için gerekli olan pazar, know-how, teknoloji, isim
gibi varlıkları çok daha hızlı bir biçimde elde etmiş oluyorsunuz. Şu anda bizim rakiplerimiz olan Hindistan, Çin yani
BRIC ülkeleri bunları bu şekilde elde ediyor. Bizim özellikle KOBİ alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin bir vites
daha artırıp büyümeye hız vermeleri gerekiyor çünkü tren belki kaçmıyor ama şu an yurtdışı piyasalarda şirket
alımları için ciddi bir rekabet var. Üstelik bu ülkeler devlet kanalıyla şirketlerine destek veriyorlar. Hatta şirketlere
“gidin yurtdışından şirket, teknoloji, isim alın” diye direktif veriyorlar. Bu bağlamda bizim KOBİʼlerimizin de bu yönde
adım atmaları çok önemli. Tabii ki her yatırım doğru yatırım değildir. Bu işin çok profesyonelce yapılması gerekiyor.
Kendi şirketiyle alacağı şirket arasındaki sinerjinin çok iyi düşünülmesi ve hesaplanması gerekiyor.
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gücünü artran bir rol oynuyor. Çünkü aksi
durumda, yani d yatrm yapmadklarnda o
rekabet gücünü yakalama imkanlar yok. lk
etapta yurtd yatrmlarn düünüldüü gibi bir
istihdam kaybna sebep olduunu rapor da
tespit ediyor. Ama bununla birlikte ilerleyen
dönemde ayn irketlerin çok daha kaliteli ve
beceri düzeyi çok daha yüksek istihdam
salama potansiyelinin daha fazla artt
gözleniyor. Onun için Türkiye’deki
irketlerimizin yurtdnda yaptklar tüm
yatrmlarn ülke ekonomisine de son derece
faydal olduunu söylemek mümkün.
Sizin sorunuza gelirsem; bu da çok önemli
bir konu. Yurtdnda yatrm yapmak
irketlerimiz açsndan her anlamda bir
örenme süreci. Satn alma sürecini
balatmaktan, bu süreci yönetmekten tutun da
son ödemeyi yapana kadar geçen tüm süreç
önemli bir deneyim. Burada öyle bir nokta
öne çkyor. Bizim irketlerimizin çounlukla
yöneldii corafyalar aslnda yatrmclar
açsndan hukuk sisteminin sorunsuz olmad
bölgeler. Örnein Kuzey Afrika ülkeleri, Kuzey
Irak gibi bölgelere gittiimizde AB
standardnda bir i ortam veya mevzuatla
karlamyoruz. Daha farkl düzenlemeler
oluyor. Bunlar tabii ki baz skntlar yaratyor.
Peki bu noktada yatrmc ülkelerin kamu
otoriteleri neler yapyor? Yatrmclarnn
gidebilecekleri piyasalar hakknda en ayrntl
ekilde bir ön bilgilendirme hizmetleri var. O
ülkelerde bulunan ekonomi – ticaret
müavirleri bahsettiim bu görevleri ifa ediyor.
Bu son derece önemli. Bir ülkeye yatrm
yapmay düündüünüz zaman, o ülkede irket
kurulu süreci nasldr, sizin yabanc yatrmc
olarak tabi olacanz snrlarnz nelerdir,
hazrlkl olmanz lazm.Tüm bunlar bilmek
çok önemli. Hazine Müstearl’nn 26 ülkede
30’un üzerinde ekonomi müavirlii var. Son
dönemde ön plana çkan baz olaylarn da
gündeme getirdii ihtiyaçlara istinaden
ekonomi müavirliklerimizin bu rolü arlk
kazand. Dolaysyla yatrmclarmz o ülkelere
gittiklerinde o ülkedeki ekonomi
müavirliklerinden o ülkenin mevzuat,
kurumlar, i yapma süreçleriyle ilgili her türlü
yardm alma imkanna sahipler.
Dier bir konu da u. Biz çok uzun
zamandr, 1960’lardan bu yana ülkelerle ikili
yatrm anlamalar müzakere ediyoruz. u
anda Türkiye’nin 81 ülkeyle imzalad
yatrmlarn karlkl teviki ve korunmas
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anlamalar var. Bu anlamalarn müzakeresi de
yine Hazine Müstearl tarafndan
yürütülüyor. Bu anlamalar bizim
yatrmclarmza anlamann taraf olan bir
ülkeye gittiklerinde belirli standartlar salyor.
Örnein bizim gözettiimiz “ulusal muamele
prensibi” diye bir konu var. Yatrm yaplan
ülkedeki yerli yatrmclar hangi muameleye
tabiyse, sorumluluklar ve haklar neyse, bizim
yatrmclarmzn da ayn bu hak ve
sorumluluklar çerçevesinde faaliyet
göstermelerini salam oluyoruz. Veya “en çok
gözetilen ülke prensibi” var. Bu da u: Örnein
ABD’li bir yatrmc bir ülkede belirli bir
muamele görüyorsa, bizim yatrmcmzn da
ayn muameleyi görmesini, ayrmc bir tavrla
karlamamasn bu anlamalarla salyoruz.
Bunun ötesinde bazen ülkelerde hukuk
sisteminin çok iyi ileyemedii durumlarda
yatrmclarmzn maruz kalabilecei keyfi
uygulamalara kar baz önlemler bu anlamalar
ile alnabiliyor. Örnein kamulatrma gibi
durumlarda yatrmclarmzn haklarn
yaptmz bu anlamalarla güvence altna alm
oluyoruz. Maalesef baz ülkelerde uyumazlk
yaayan baz yatrmclarmz da oluyor. Bu
durumda bulunduklar ülkede mahkemeye
gitmeden, dorudan uluslararas tahkime gitme
olana yine bu anlamalarla salanabiliyor. Bu
durumlarda da yatrmclarmzn uradklar
zarar kurtarmalar söz konusu olabiliyor. Bu
anlamalar müzakere edilmeye devam ediyor.
Geçmi yllarda bu anlamalar Türkiye’nin
yatrm çekmeye çalan bir ülke olduu
perspektifinden hareketle müzakere ediyorduk.
Ama son dönemde artk yatrmclar baka
ülkelere giden bir ülke olarak bu anlamalar
müzakere ediyoruz. Bunu yaparken de o
ülkelerdeki yatrmclarmzn ihtiyaçlarn,
beklentilerini hatta yaadklar skntlar
dikkate alan bir anlayla yol alyoruz. Mesela
u anda gündemimizde youn biçimde Afrika
ülkeleri var. Afrika ülkeleriyle anlamalar
müzakere ediyoruz. Dünyann bu bölgesi
yatrmlar açsndan son derece oldukça cazip.
Tüm ülkeler gibi bizim yatrmclarmz da
orada yer almak istiyor. Ama maalesef burada
yatrm yapmak isteyenler açsndan yasal
çerçeve belirli standartlarda deil. Dolaysyla
bu yatrm anlamalaryla bu türden eksiklikleri
tamamlamay hedefliyoruz. Tüm bu
faaliyetlerimiz hakknda farkndal artrmak ve
bilgi vermek üzere yaklak 9 ay önce
“Yurtdnda Yatrm” web sitesini

Müstearlmz, www.ydy.gov.tr adresinde
eriime açt. Bu web sitesi yurtdnda yatrm
yapmak isteyen veya yatrm yapan
giriimcilerimize hizmet vermek üzere
hazrland. Özellikle bu ikili anlamalar
konusunda bilgi vermeye yönelik bir portal.
Yatrmclarn ihtiyac olduuna inandmz
çeitli bilgileri de içeriyor. Buradan
imzaladmz tüm anlamalarn içereine
ulamak mümkün. Çok büyük ilgi görüyor bu
portal. Yaklak 11 aylk sürede 6 bin ziyaretçisi
oldu. Bu rakamn, bu tarz çok spesifik hizmet

sunan bir portal için çok yüksek ilgi düzeyini
gösterdiine inanyoruz. Demek ki birçok
yatrmcmzn darya dönük bir bak açs
var. Tekrar bana söz gelirse siyasi risk
konusuna da ayrca deinmek isterim.
M. Rauf Ate Teekkürler. Sedef Hanm’n
bir sorusu var Sedat Bey’e. Onu alalm.
Sedef Seçkin Büyük Benim Sedat Bey’e
öyle bir sorum var. Yaptklar aratrma
yurtdndaki büyük Türk yatrmclar kapsyor.
Bu irketlerin geldikleri aama, büyüklükleri,
yönetili biçimleri anlamnda belli ortak

DURAN MEK
“MEVZUATTA

R”
LER YAPILIYO
DEĞİŞİKLİK

Biz Türk yatırımcıların yurtdışına nakdi ya da ayni sermaye akışı konusunda olabildiğince serbestleşmesini ve
sıkıntı çekmemelerini istiyoruz. Zaten bu konuda kambiyo mevzuatında gerekli değişiklikler yapılıyor ve olabildiğince
bir serbestleşmeye gidiliyor. Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre nakdi sermaye bankacılık mevzuatı hükümlerine
göre, ayni sermaye Hazine Müsteşarlığı hükümlerine göre yurtdışına çıkartılıyor. Şirketlerin üzerine düşen sadece
Hazine Müsteşarlığına bildirim yapmaları. Son dönemde Hazine Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğüʼnde
bir de şunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiyeʼdeki firmalar yurtdışında hangi sektörlerde yatırım yapabilirler, gittikleri
ülkelerde nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar, hangi amaçlarla bu ülkelere gidiyorlar? Bu konuda bizim üzerimize düşen bir
şey olur mu diye çalışmalar yapmaya başladık. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha fazla çalışacağız. Ekonomi
müşavirliklerimize çok sayıda yazılar yazdık. Yatırım yapılan ülkelerdeki mevzuat ne durumda, ekonomik durum
nedir, yatırım yapmak isteyenler söz konusu ülkede ne gibi yatırımlar yapabilir, hangi sektörler cazip gibi çalışmalar
yapıyoruz. Bu konuda hazırladığımız anketlerin şirketlerimiz tarafından titizlikle doldurulmasını istiyoruz. Çünkü bu
verilere göre raporlar yazıyoruz.
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özellikleri var m? irketlerin DNA’s hakkndaki
tespitlerinizi sormak istiyorum.
Sedat Aybar Ben hem sizin sorunuza yant
vereyim hem biraz daha genel bir
deerlendirme yapaym. Direkt yurtd
yatrmlar benim kendi kiisel kariyerimde çok
önemli olan bir konu. Ben kesinlikle direkt
yurtd yatrmlara yönelik hem irketlerin hem
Türkiye’nin bir stratejisi olmas gerektiine
inanyorum. Bu balamda yaptm bir baka
çalma daha vard. Özellikle Murat Bey’in
bahsettii Afrika ülkelerinin iyi anlalmasna
katk yapabilmek için 2006 ylnda Kadir Has
Üniversitesi bünyesinde ilk defa Ortadou ve
Afrika’y aratran bir merkezi kurdum. Bu
merkezi kurarken ki beklentim uydu: Bir gün
dorudan yurtd yatrm konusu ve Afrika çok
önemli bir hale gelecek. Ve dolaysyla böyle
bir bilgi birikimine ve bilgi yönelimine ihtiyaç
duyulacak.
Burada duyduklarm beni ahsen çok mutlu
eden eyler. Bir soru çok fazla öne çkt. “Türk
olmak yurtdnda irket almlarnda bir
olumsuzluk yaratyor mu?” Türkiye’den darya
yönelen yatrmlara baktmz zaman arlkl
olarak Avrupa’nn öne çktn görüyoruz.
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Bizim aratrmamz da bunu ortaya koyuyor.
Eminim Hazine’de de benzer veriler vardr.
Türkiye’den yurtdna giden yatrmlarn yüzde
70’den fazlas Avrupa Birlii ve Kuzey
Amerika’ya yönelik yatrmlar. Özellikle 11
Eylül’den sonra yurtdndan bu bölgelere
yaplan yatrmlarda güvenlik unsuru öne çkt.
Özellikle ABD’liler bata Çin olmak üzere dier
gelimekte olan ülkelerden gelecek yatrmlar
ciddi biçimde gözden geçiriyorlar. ABD’ye
yatrmlara bakacak olursak Türk olmann veya
baka bir ulusa ait olmann negatif etkisi bu
güvenlik balamnda söz konusu olabilir.
Sizin sorunuza tekrar gelirsem, baktmzda
birtakm öncü gruplarn, öncü irketlerin
olduunu görüyoruz. Bu öncü irketlerin belli
ortak özellikleri var. Öncelikle özgüvenleri çok
yüksek. Bir öncü irket bir piyasaya girdii
zaman, ister satn alma ister sfrdan yatrm
olsun, burada yatrm yapt zaman arkasndan
o piyasaya birçok küçük firma da girmeye
balyor. Yani özgüveni olan, kendisine
güvenen, sermaye yaps çok güçlü olan ve d
piyasalar tanyan, bilgi birikimine sahip büyük
bir grubun arkasndan dier firmalar da pazara
girii yapmaya balyor. Tabii bu kendisine

özgüveni olan irketlerin en önemli dayanaklar
güçlü sermaye yaplar ve finansman.
Gördüümüz öyle bir ey var. Yurtdna
dorudan yatrm yapan irketlerin çou kendi
fonlarna güveniyorlar. Henüz yaynlanmam
akademik çalmalarmzdan bir tanesinde öyle
bir konu vard. “Türkiye’den özellikle Sahraalt
Afrika’ya yaplan yatrmlarda ön plana çkan
unsurlar nedir?” diye aratrdk. Burada birçok
deikenin içinde ikisinin öne çktn gördük.
Bunlardan biri devletin yapt ikili anlamalar.
Yani yurtdna yatrm yapacak irketlerin
devletin yapt anlamalar göz önünde
bulundurmalar çok önemli. Bu da Türkiye’de
özel sektörün hala devletin bir yatrm strateji
gelitirmesine ihtiyaç duyduunu gösteriyor.
kinci öne çkan unsur ise tarihsel
balarmz. Özellikle Kuzey Afrika’da yaplan
yatrmlarn çok fazla olmasnn bir nedeni
orayla olan tarihsel balarmz. Bu iki unsur
çok önemli bulgularmz arasnda.
Toparlayacak olursam, baktmzda
Afrika’da Türk mallarnn çok ciddi bir pazar
elde ettiini görüyoruz. Fakat bu ilikiler çok
düzenli ilikiler deil Burada ön plan çkan ey
u. Evet, d yatrmlarmz var ve bunlar

büyüyor. Ticaretimiz de var ve büyüyor. Fakat
ne d yatmlarmz ne de ticaretimiz düzenli. O
nedenle bu yatrmlar ülkeler pozitif getiri
salayacak bir yapya henüz kavumam
durumda. Yani bu pazarda henüz el
yordamyla gidiyoruz. Bunlarn bilimsel çalma
zeminine tanmas gerektiini düünüyorum.
irketlerde bir dier ortak unsur da anonim
irket olmalar. Yani kamudan borçlanarak
finansmanlarn gerçekletirmeleri.
kinci önemli konu da sigortaclk. Bizim
irketlerimiz bu piyasalara girdiklerinde kendi
kendilerini korumaya çalyorlar. Ama
arkalarna bir sigorta gücü almadan
gelimelerinin ve serpilmelerinin pek mümkün
olmadn görüyoruz.
Krediler yetersiz ve bunlarn artrlmas
gerekiyor. D piyasalara yönelik sigorta
sisteminin acilen oluturulup gelitirilmesi
geriyor. Hükümet bu konuda çeitli çalmalar
yapyor ve olumlu bir direkt yurtd yatrm
ortam yaratmaya çalyor. Bunlarn hepsi çok
olumlu ama yetersiz. Türkiye’nin daha fazlasna
ihtiyac var. Türkiye’nin hem devletinin hem
irketlerinin darya yönelik bir “dorudan
yurtd yatrm stratejisi” oluturmasna ve
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gelitirmesine ihtiyac var. Bunun da bilimsel
temellerde yaplmas gerekiyor. Artk bu
aamaya gelinmi. Yaptmz toplant da bu
gerçei açkça ortaya koyuyor.
M. Rauf Ate Hakan Bey sizinle devam
edelim. Yurtdnda en çok yatrm olan
irketlerden birisi de Kordsa Global. Bundan
sonrasndaki hedefleriniz neler? Bulunduunuz
bölgelerdeki ileri mi büyüteceksiniz yoksa
yeni araylar, satn almalar olacak m?
Hakan Tiftik Baktmz zaman dünya
2009 ylnda ciddi bir kriz yaad. Ardndan
hzl bir toparlanma sürecine girildi ve u anda
hemen hemen tüm sektörlerde büyüme
görüyoruz. Global veya lokal bir oyuncu
olsanz dahi eer büyümüyorsanz küçülmeye
ve yenilmeye mahkumsunuz. Murat Bey’in
snflandrmasna gönderme yaparsam, biz
piyasa arayan bir yatrmc olarak kendimizi
görüyoruz. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka
gelien ve büyüyen pazarlara yöneleceimiz bir
gerçek. Birçok sektör gibi bizim sektörümüzde
de büyüyen taraf genelde gelimi
ekonomilerin olduu corafyalar. Bu ülkeler
Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya. Kordsa Global
kendi sektöründe üretim, sat ve teknoloji
anlamnda bir numara. Takdir edersiniz ki
bunu koruyabilmek elde etmekten çok daha
zor. O yüzden de sürekli olarak frsatlar
nerede, nerelerde büyüyebiliriz, katma deeri
yüksek nasl yeni ürünler piyasaya sunabiliriz
sorularnn üzerinde çalyoruz. Bu balamda
merkezi Türkiye’de olan teknoloji yatrmmz
da yaptk. Kendi know-how ve teknolojimizi
daha da ileriye götürmeye çabalyoruz.
Piyasaya yeni ürünler sunabilmek için çaba sarf
ediyoruz.
Ben konumalarda dikkatimi çeken ve not
aldm baz balklara geri dönmek istiyorum.
irket satn almas veya greenfield dediimiz
sfrdan yatrmlar konuuldu. Bu balamda
aslnda irketlerin de öncelikle niçin direkt
yurtd yatrma yöneldiklerini analiz etmeleri
lazm. Murat Bey’in bahsettii kriterlerden
hangisi onlar için önemli bakmalar lazm.
çinde bulunduklar sektör organik büyümeye
mi yoksa satn almalar yoluyla büyümeye mi
daha uygun? Mesela kendi sektörümüzün 10-15
sene evveline baktm zaman bizim için en
uygun olan büyüme stratejisi satn almalar
yoluyla büyümekti. Çünkü olgunlam bir
sektör. Arz-talep dengesi arz yönünde fazla
veriyordu. Pazara yeni kapasite koyacamza
mevcut kapasiteleri satn alp konsolide etmek
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en aklc yatrmd. Ama baz sektörler için bu
en doru büyüme yöntemi olmayabilir. Öyle
sektörler vardr ki, mevcut irketleri alacanza
sfrdan bir tesis kurmak, en son teknolojiyi
kullanmak çok daha aklc olacaktr. Benim
kiisel olarak bu globalleme sürecinde
yaadm en önemli tecrübelerden birisi bu
oldu. Yatrm yapacak olan irketlerin hangi
sektörde olduklarn iyi bilmeleri, hangi tarzda
yatrm yapacaklarn iyi belirlemeleri ve ne
yöne doru gitmek istediklerini çok iyi
anlamalar art.
MURAT ALICI

Mesela illa global büyüme de
gerekmeyebilir. Yani merkezi bir yerden üretim
yaparak uluslararas bir büyüme de
salanabilir. hracat yönüne giderek de
büyümek mümkün. Bugün Çin’in uygulad
model budur. Mesela Çinli irketler d
yatrmlarnda Hintli irketler kadar agresif
deil. Bu da baka bir yöntem.
M. Rauf Ate Sizin sektörünüzde dünya
genelinde çok sayda irket var mdr, yoksa
her ülkede bir ya da iki rakibiniz mi var?
Hakan Tiftik Rakibimiz olarak baktmz
zaman her ülkede bir rakibimiz yok.
Uluslararas etkinlii youn olan irketler farkl
ülkelerde de birbirinin rakibi konumunda.
Koreli, Çinli, ABD’li, Japon global rakiplerimiz
younlukta. Teknoloji youn bir sektör
olduumuz için sadece maliyet taraf deil
teknoloji taraf da bizim rekabette çok önemli
bir unsur. Ayrca lastik ve otomotiv gibi global
bir sektöre hizmet verdiimiz ve ölçek
ekonomisine çok bal bir sektör olduumuz
için rakiplerimizin çou da bizim gibi global.
Global olmayanlar ise son derece yaygn bir
uluslararas aa sahip. Ama sektörde bu
anlamda ilk globalleen irket de biziz.
M. Rauf Ate Teekkürler. Ahmet Bey, sizin
bir de Tunus yatrmnz vard. O devam ediyor
mu? Bu satn alma iini sevdiniz mi? Gerisi
gelecek mi?
Ahmet Bayraktar Tunus yatrmmz biraz
o noktada kald. Fazla bir ey veremedik.
Toplantmzn balarnda bu satn almay Alman
toplumunun nasl karladna dair
konumutuk. Müsaade ederseniz bu konudaki
gelimeleri paylamak istiyorum. Öncelikle bu
satn alma Alman medyasnda çok geni yer
ald. Gizlilik anlamamz olduu için bedeli
açklanmad. Ama bu haber Alman medyasnda
çok geni yank buldu. Özellikle “Türkler ald”
manetleri çok çkt. Ama o manetlerin altnda
hep çok pozitif deerlendirmeler yapld.
irketin geleceinin bu satn almayla çok daha
iyi olaca, küresel pazarda çok daha iyi
noktalara gelinecei yazld. Bizim Türkiye’de
baarl bir üretici olduumuzdan, uluslararas
birçok araç üreticisinden aldmz ödüllere yer
veren haberler çkt. Onun dnda bu satn
almay Türk ve Alman toplumu da çok pozitif
karlad. Fabrikalarmzda oldukça çok sayda
Türk vatanda var. Almanya veya Türkiye
vatanda olan birçok Türk çalanmz da var.
Onlarn korkunç iltifatlaryla karlatk. Satn
saldmz irketin Almanya’da 4, Slovenya’da 1

fabrikas var. Grup olarak satn aldk.
Toplamda 1400 kii çalyor. Bunlarn 500’ü
Slovenya’da. Dier 900 kii de Almanya’daki
fabrikalarda.
Türk vatandalarnn da çok
gururlandklarn, yaptmz törende
alamamak için kendilerini zor tuttuklarn
gördük. Satn almann ardndan her fabrikamz
ayr ayr ziyaret ettik. Tüm çalanlarmza bir
fincan Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram
ettik. Hem birbirimizle tanmak, hem
hedeflerimizi anlatmak için törenler tertip ettik.
Sendikayla yaplan tüm anlamalar
tandmz, bunlar muhafaza edeceimizi
ifade ettik. Biz 3 jenerasyon gitmitik. Babam,
olum ve ben birlikte gittik. Tüm bu
ziyaretlerimizde çok olumlu tepkiler aldk.
Hiçbir negatif durum görmedik.
Bizim bu irketi almaktaki asl nedenimiz
ise uydu: Türkiye’de baml olduumuz için
istediimiz kadar i alamyorduk. Çünkü
Türkiye’de araç üreten bir Türk markas yok. O
yüzden bize sahip çkacak bir müteri de yok.
Dardan gelen müterilere lisanl veya lisansz
olarak yapmaya çaltmz ilerimiz vard.
Dolaysyla Almanya’daki bu irketi satn
aldmzda bizi Alman oto sanayinin stratejik
bir partneri olarak, onun yan sanayisi olarak,
onun imalatçs olarak dünyann her yerinde
görmek istediklerini söylediler. Yaptmz ticari
anlamalarda da bunlar var. Dolaysyla bizim
küresel pazara açlmamzda çok önemli frsatlar
veriyorlar. Bizim yaptmz anlamalarda,
özellikle Çin’de ve NAFTA’da sfrdan yatrm
olarak birer fabrika yapacamz da taahhüt
ettik.
Tabii bizim bu grubu alrken müterinin
yan sra teknolojiye sahip olmak, küresel
pazara ulaabilmek ve bu irketi bugünkü
konumundan çok daha büyük boyutlara
götürme hedeflerimiz var. 2010 itibaryla bu
irketin cirosu 163 milyon Euro. Bunlar
yaparken hem araç üreticilerine hem de satc
gruba 5 yllk gelecek planlar yaptk.
Rekabetimizi nasl salayacamzn
çalmalarn yaptk. Bugün geldiimiz noktada
5 yl içinde bu 163 milyon Euro ciroyu 370
milyon Euro’ya çkarma hedefimiz var. Bu
gerçekten mümkün olabilecek bir gelime.
Zaten Alman araçlarna olan müthi bir talep
var. Örnein bu aldmz irket geçen yl
planlanan üretim miktarndan yüzde 10 daha
fazla üretim gerçekletirmi. Talep o boyutta.
Bunun yannda Alman üreticilerinin gelien
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pazarlarda da çok ciddi yatrm planlar var. Bu
yatrm planlar daha çok Çin, Güney Amerika,
Hindistan bölgelerinde. Dolaysyla Alman araç
üreticilerinin bu pazarlarda çok büyük ataklar
yaptn göreceiz. Çünkü Almanya
mühendisliini, markasn yllardr yapt güzel
eylerin bereketini imdi görüyor diye
deerlendiriyorum. Zaten Almanya AB ülkeleri
içinde hem ekonomik gelimede hem sanayi
üretiminde dier ülkelere de önemli farklar att.
Burada konuulan konulardan biri de ülke
stratejisi ve devlet politikas oldu. Bununla ilgili
de birkaç ey söylemek istiyorum. Baz
konularda arkadalarmzdan bu konunun takip
edildiini de duyduk. Ama ben bu konuda
devlet tarafndan çok fazla bir destek olduunu
veya bir politika çerçevesinde
yönlendirildiimizi söyleyemeyeceim.
Geçtiimiz 1 yl içinde sayn bakanlarn
“yurtdnda irket almlarna destek verilecek”
eklinde açklamalar oldu. Bugüne kadar
hiçbir ey yaplmad. Ben bu konuda Ankara’da
15 deerli bürokratmzla bir toplant yaptm.
Böyle bir konu var, sizden ne istiyoruz, neden
istiyoruz diye konutum. Hatta o konuyu da
anlataym. Biz bu firmaya talip olduumuzda,
“Bir Çinli var, o da talip. Seninle görümek
istiyor” dediler. Biz de Münih’te bulutuk. Bir
akam yemek yedik. Çinli firmann yöneticisi
bana “En güçlü alc siz görünüyorsunuz. Gel
seninle Çin’de ortak bir irket kuralm. Beraber
satn alalm. Çin’de çok uygun destekler,
krediler var. Çin’deki ileri biz yapalm. Avrupa
ayan da siz yapn” dedi. Bu bana çok ters
geldi. Bir Türk firmas olarak, neden bir Çin
irketi olarak Alman firmasn satn alaym?
Bizim de o noktada, o görümeden sonra
Türkiye’den bir talebimiz oldu. O toplanty da
bu vesileyle yaptm zaten. ki ey istedik.
Birincisi oradaki avukatlk, danmanlk vs.
masraflarmzn karlanmas. Naslsa ihracat
teviki var. kincisi de darya götüreceimiz
sermayenin Eximbank çerçevesinde
kredilendirilmesi... Maalesef iki konuda da bir
gelime olmad. Bir kararname hazrlandn
duyuyoruz ama ne aamada bilmiyorum.
Sonuçta bizim iimiz bitti ama bizden sonras
için bunlar gereklidir. Gerçekten Türkiye’de
da açlmann bize getirecei, Türkiye’ye
getirecei çok büyük katklar vardr. stihdama
olsun, yaplacak üretimlere olsun, ihracata
olsun, Türkiye’nin tantmna olsun… Bunun
Türkiye’yi dünyaya tantacak çok ciddi bir
enstrüman olduunu düünüyorum.
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M. Rauf Ate Murat Bey sizinle devam
edelim. Global irket nasl olunur? Bu yolda
nelere dikkat etmek gerekir?
Murat Kural Dünyann en büyük ilk 500
irketine baktmzda, Japonlarn toplam gelir
içindeki paylar 1995’te yüzde 35’lerdeydi.
2010’lara geldiimizde paylar yüzde 10’lara
dümü. BRIC ülkelerinin paylar yüzde
1’lerden yüzde 10,5-11’lere çkyor. Buraya
kadar normal. Ama ekstra bir durum var.
ABD’nin pay yüzde 28’den 30’a çkm. sviçre
dahil Avrupa ülkelerinin pay da yüzde
30’lardan yüzde 36’lara çkm. Dolaysyla
orada bir farkllk ortaya çkyor. Japonlar
gerilerken neden Avrupa ve ABD’nin pay
artyor?
imdi bunun birkaç tane sebebi var.
Avusturya’da mesela ilk kez bir irket ilk 500’e
2006 ylnda girdi. Sonraki yllarda pe pee
baka Avusturyal irketler listeye giriyor.
kincisi ise yatrmclar gelimekte olan
ülkelerdeki özelletirmelere giriyorlar.
Konsolidasyon ve özelletirmeler global
irketlerin ortaya çkmasn salayacak. Bu bir
gerçek.
Peki Japonya’dan almamz gereken dersler
neler? Japonya’daki irketlerin baz temel
hatalar yaptklarn görüyoruz. Birincisi; Japon
irketleri yurtdna giderken Avrupal ve
ABD’li irketlere göre 2 hatta 3 kat daha fazla
expat götürüyorlar. Yani Japon mantn
yurtdna giderken de yanlarnda götürüp,
birebir tatbik etmeye çalmlar. Ama o
ülkenin veya o pazarn ihtiyac daha farkl
olmu. Hatrlar msnz 2000’li yllarn banda
Japon firmalar hep kapakl cep telefonu
üretmeye çalrlard. Halbuki dünyann gidiat
eriim bazl, internet bazl cep telefonuydu.
Dolayasyla kendi ülkelerinde lokal olarak
varlklarn sürdürmelerini salayan modeller
yurtdna uymad. Bununla beraber çok önemli
bir baka konu daha var. Buna Japon
irketlerinde çok az rastlyoruz. Sadece Sony ve
Nissan’da var. Üst düzey yönetimde
küreselleme yok. Türk irketlerin global
olduktan sonra yapmas gereken en önemli ey
bence bu. Global olduktan sonra global
kalabilmek, böyle yaayabilmek için mutlaka
küresel insan sermayesinden faydalanmak
gerekiyor.
Sedef Seçkin Büyük Daha çok büyük
yatrmclar konutuk ama bir de Romanya’da,
Afrika’da, Ukrayna’da küçük giriimci
yatrmclar var. Onlarn pay nedir?

Murat Alc öyle söyleyebilirim. Bizim
yaymladmz veri setlerinde irketlerin
büyüklüklerine göre bir kayt sistemimiz yok.
Ama sorunuzdan da anlyorum ki önümüzdeki
dönemde belki bu formatta bilgi de
yaymlamak düünülmeli.
Buradan baka bir konuya balant kurmak
istiyorum. Biraz önce Sedat Bey de bahsetti.
DEK’le yaplan çalmada zaten büyüklerin
kimler olduu ortaya kondu. Toplam yurtd
varln yüzde 85’ini bu 19 irket temsil ediyor.
Biraz önce bahsettiim 3 bin 641 firma da
bizim yaptmz örnekleme göre Türkiye’nin
toplam yurtd yatrmnn yüzde 95’ini temsil
ediyor. Yani buradan u hesab yapabiliriz. 3
binin üzerinde küçük ölçekli firmamz
yurtdnda. Onlar da toplam yurtdndaki
sermayenin yaklak yüzde 10’unu temsil
SEDAT AYBAR

ediyorlar. Küçük irketlerimiz de son yllarda
bu anlamda özgüvenlerini artrd ve özellikle
çevre ülkelerdeki yatrmlarn artryorlar. Hem
özel sektörümüz hem kamunun bu konuya
bakan kesimi bir örenme sürecinde. Hemen
bir göstergeden bahsetmek istiyorum. AB
ülkelerinde 2008 yl itibaryla bir ölçüm
yaplm. Baz ülkelerde çok büyük yatrmlar
yaplyor. Ama bunlar ülkelerin büyüklükleri
açsndan ne ifade ediyor? 2008 ylnda yaplan
toplam yatrm stok deerinin gayri safi yurtiçi
haslaya oranna baklm. Yüzde 40’lar ile en
yükse Hollanda görünüyor. AB’deki dier
ülkelere bakyoruz, en düük yüzde 5’ler
düzeyinde talya ve Yunanistan var. Bu
noktada Türkiye’nin kyaslanabilir göstergesine
baktmzda yaklak yüzde 2,5 düzeyinde. Bu
bizim aslnda ekonomik büyüklüümüze göre
yurtd yatrmlar açsndan daha ne kadar çok
potansiyelimiz olabileceini gösteriyor. Onun
için bunu bilmekte fayda var diye
düünüyorum.
Ülke ekonomisine salanan faydalar
konusunda bir göstergeyi sizinle paylamak
isterim. Yaklak 19 milyar dolarlk yatrm
stokunun kâr transferlerine baktmzda
Hazine’nin yapt 2009 yl çalmasna göre,
Türkiye’ye gelen yaklak 1,4 milyar dolarlk bir
kâr transferi var. Bu da son derece önemli bir
rakam.
Bu noktada baka bir konuya, siyasi risk
sigortas konusuna da ksaca deinmek
istiyorum. Yurtdnda, özellikle sorunlu
ülkelerde yatrm yapan irketlerin ilk
düündükleri ey yatrmlarn ileriye dönük
olarak nasl garanti altna alabilecekleridir.
Bununla ilgili çok farkl yaklamlar var. Baz
ülkeler bu garantileri yatrmclar için bizatihi
kendi kurduklar kurulular üzerinden
salyorlar. Örnein ABD’de OPIC var,
Almanya’da Hermes, Fransa’da COFACE var. 30
ülkenin 100’e yakn bu türden hizmetler
salayan kurulular var. Bunlarn büyük ksm
da o ülkelerin Eximbank’lar.
Dier bir yöntem olarak, siyasi riski
sigortalayan uluslararas kurulular var. Bunlara
en önemli örnek Dünya Bankas bünyesindeki
MIGA. Yani Çok Tarafl Yatrm Garanti Ajans.
Türkiye’nin de üye olduu bir kurulu. Yine
Türkiye’nin üye olduu slam Kalknma
Bankas bünyesinde Islamic Corporation For
Insurance of Investment and ExportCredit
(ICIEC) diye bir yap var. Bu da yine garanti
salayan bir yap. Bir baka alternatif de özel
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sigorta irketleri tarafndan yatrmclarn bir
ülkeye gittiklerinde yatrmlarnn siyasi risklere
kar sigorta teminat altna alnmalar. imdi
biraz da siyasi risk sigortasnn kapsamna
bakalm. Siyasi risk, irketlerin bir ülkede
faaliyet gösteriyor olmaktan dolay kar karya
olabilecekleri ticari olmayan riskler. Örnein,
kar transferi yapmak istendiinde engelleme ile
karlarsanz veya o ülkenin parasnn
konvertibilitesiyle ilgili olarak bir problem
yaarsanz veya o ülkede bir iç kargaa, sava
durumunda oradaki tesisiniz zarar görürse
bunlar siyasi risk olarak tanmlamak mümkün.
Veya bulunduunuz ülkenin kamu otoritesi
tarafndan varlklarnza el konulmas,
kamulatrma, devletletirme durumlar
yaanrsa, bütün bu hususlar siyasi risk olarak
sigortalanabilir. Olaya yabanc yatrmclar
açsndan bakalm. Bir ülkeye gidiyorsunuz.
Oradaki kurallara tabi oluyorsunuz. Oraya
paranz yatryorsunuz, büyük miktarlarda
yatrmlar yapyorsunuz. Dolaysyla bunlar
sigorta ettirme ihtiyac da bir ekilde ortaya
çkyor. Biraz önce söylediim gibi kamunun
yurtdnda yatrm yapan giriimcilerine destei
baz ülkelerde bu ekilde tezahür etmi. Yani
bu türden imkanlar salayan kurulular var. Bu
siyasi risk sigortas iini yaparken tabii ki
karlnda bir ücret de alnyor. Her ülkenin,
her yatrm projesinin kendine özgü niteliklerini
de göz önünde bulundurarak bir sigorta risk
primi de belirliyorlar. Böyle bir imkann var
olmas bile son derece önemli. Bu konu u
anda ülkemizin de gündemine geldi:
Türkiye’de, yaklak 10 yl önce yatrm
ortamn iyiletirmek üzere bir reform süreci
balatld. Bu 10 yl boyunca Hazine
Müstearl’nn koordinatörlüünde,
yatrmlarla ilgili tüm kurumlar bir araya
getiren, ayn zamanda özel sektörü temsil eden,
TOBB, TÜSAD, YASED ve TM’in de içinde yer
ald ksaca YOKK dediimiz Yatrm
Ortamn yiletirme Koordinasyon Kurulu
olarak isimlendirilen bir platformda
Türkiye’deki yatrm ortam problemlerini
tartp onlara çözümler üretme süreci devam
etti. Bu süreçte önemli kazanmlar saland.
2003 ylnda dorudan yatrmlarla ilgili yasann
deitirilmesi, liberal hale getirilmesi, Yatrm
Destek ve Tantm Ajans’nn kurulmas, irket
kurulu sürecinin basitletirilmesi… Bunlar hep
bu platformdan çkan reformlar. Son olarak
yine bu platform özel sektörü ve kamuyu bir
araya getirerek, TOBB’un ev sahipliinde
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yaklak 200 kiinin katld bir hafta sonu
çalma toplants yapt. Bu geleneksel olarak
iki ylda bir yaplan Kzlcahamam Yatrm
Konferanslar eklinde anlyor. Burada 2011 ve
daha sonraki döneme yönelik Türkiye’nin
yatrm ortamyla ilgili yaplmas gereken
eylemler belirlendi. Bu toplantnn sonucunda
çkan 79 maddeden oluan bir eylem plan 11
Mart 2011 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Bu
eylem plannda yaplacak iler, o ii yapmakla
sorumlu kamu kurumu, o iin yaplmasnda
ilgili olan özel sektör ve kamu kurumlar, iin
ne zaman yaplacana dair takvim, kamuoyuna
duyurularak böyle bir taahhüt ortaya kondu.
Yaklak 4 yldr YOKK bu ekilde çalyor.
Bu sayede son derece faydal iler yaplyor.
Geçmi yllardan farkl olarak ilk defa bu yl
farkl nitelikte bir sorun YOKK gündemine
getirildi. Yatrmclarmzn yurtdndaki
yatrmlar ile ilgili bir eylem gündeme geldi:
Siyasi risk sigortasyla ilgili olarak Türkiye’de
ne tür bir mekanizmaya ihtiyaç var, ihtiyaçlar
nelerdir, özel sektörün bu konudaki talepleri
nelerdir bunlara ilikin bir çalma yaplmas
gerei ortaya kondu. Burada çalma paydalar
kamu kurumlarnn yannda yine özel sektörü
temsilen bu platformda yer alan TOBB,
TÜSAD, YASED yer alyor Yine Eximbank ve
DEK de bu çalma grubunda bir araya gelip
özellikle bu konuyu yurtdnda yatrm yapan
yatrmclarmzn ihtiyaç duyduklar bu tür
tedbirleri veya kamu hizmetlerini ortaya
koymak üzere ele alacaklar. Biraz önce
konutuumuz konularla da çok balantl bir
konu. Bir süreç yayoruz. Ve bu süreçte özel
sektörün bu türden ihtiyaçlar yatrm ortamn
Türkiye’de iyiletirmeye yönelik bir platformda
gündeme geldi. Dolaysyla kamunun
yurtdnda yatrm yapan giriimcilere yönelik
yaklamn da belki bu tür çalmalarla ele
alma frsat salanabilir.
Hakan Tiftik Bu çalmalar Tunus, Msr,
Libya’daki olaylardan sonra m ortaya çkt?
Çünkü çok güzel bir yaklam ortaya çkt.
Bizim Msr’da fabrikamz olduu için hem
DEK’in hem Dileri Bakanl’nn kurduu
kriz masalaryla güzel bir iletiim içinde olduk
ve çok faydalandk.
Murat Alc O bölgeye baktmz zaman
Kuzey Afrika’da yatrmclarmzn 400-500
milyon dolar düzeyinde bir yatrm var. Mesela
biraz önce bahsettiim yatrmlarn karlkl
olarak korunmasyla ilgili anlamalar o
ülkelerin hepsiyle var. Ama yatrmclarmzn

bu anlamalarn salad imkanlar konusunda
yeterli bilgiye sahip olmadklarn görüyoruz.
Biz o dönemde Dileri Bakanlmz, ilgili
dier kurumlarmzla hemen bu bilgilendirmeyi
yaptk. Haklarnn neler olduunu, ileriye
dönük olarak anlamalardan kaynaklanabilecek
taleplerinin neler olabileceini anlattk. Böyle
bir deneyim yaadk. Bu siyasi risk sigortas da
zaten o aamada gündeme geldi. Bu sigorta
ihtiyac daha önceden de var olan bir konu.
Mesela MIGA’dan bahsettim biraz önce.
MIGA’nn baktnz zaman tüm tarihi boyunca
sigorta yaptran 9 Türk irketimiz var. Toplam
14 proje için yaptrmlar. Proje bedeline
baktmz zaman yaklak 190 milyon dolar
düzeyinde ve oldukça az. u anda da
bunlardan sadece devam eden 18 milyon

MEMDUH BOYDAK

dolarlk 3 yatrmmz için MIGA’dan alnm
siyasi risk sigortalar var. Bu aslnda unu
gösteriyor: Maalesef Türkiye’deki giriimciler
yurtdna yatrm yaparken sigorta konusunu
öncelikli görmüyorlar. Bundan sonra biraz
daha farkl olaca düüncesindeyiz. Bunu olan
olaylardan, gelen taleplerden anlyoruz.
M. Rauf Ate Konuklarmzdan eklemek
isteyenler varsa onlarn görülerini rica edelim.
Duran imek Ben ksa bir ekleme
yapmak istiyorum. Sedef Hanm’n sorusuna da
yant olabilir. Türkiye’den yurtdna yaplan
yatrmlar genellikle bankaclk ve enerji
alanlarnda oluyor ama Hazine Müstearl
küçük yatrmclarn da takibini yapyor. Küçük
yatrmclar genellikle çevredeki ülkelere
yatrm yapyorlar ve özellikle imalat, turizm,
konaklama, ulatrma sektörüne
younlayorlar. Pazar çeitlendirme amaçl
yapyorlar.
Hakan Tiftik Ben Sedat Bey’e çok ksa bir
soru sormak istiyorum. Biraz evvel Türkiye’nin
direkt d yatrmlarla ilgili stratejisinin olmas
yönünde kendisinin de ura verdiinden
bahsediyordu. Bu balamda d yatrmlarda
finansman eksiklii destei konuuluyor. Biraz
evvel Murat Bey siyasi risk sigortasndan
bahsetti. Böyle bir ey acaba borç
finansmann, maliyetini farkl bir boyuta getirir
mi sizce? Böyle bir eyi yatrmlar büyütmek
için kullanabilir miyiz?
Sedat Aybar Kuzey Afrika’da olup
bitenlerden sonra yurtdna yaptnz
dorudan yatrmlar, siyasi arenada kötü giden
bir eyler sonucunda sizin ülkenize nasl
yansyabilecei üzerine bize bir sürü ders verdi.
Onun içerisinde bir tanesi orada çalan
nüfusun buraya tanmasyd. Ya da Msr’daki
yatrmlarda olduu gibi bakanlar iktidarda
olacan düündükleri kesimlerle ilikiye
geçtiler. Bu siyasi risk olay bir anda ön plana
çkt. Fakat literatürün içerisinde bu siyasi risk
faktörü yatrm yapan kurumsal yatrmclarn
portföy çeitlendirmesinde verdikleri kararlarn
içinde en önemli unsurlardan biri. Yani kimse
siyasi olarak destabilize olan bir bölgeye
yatrm yapmak istemiyor ve oradaki risklerinin
ne olduunu örenmek istiyorlar. Bu konuda
çalma yoksa el yordamyla gidip kendi
balantlarn kurup siyasi riske kar
kendilerini garanti altna almak istiyorlar.
Elbette bu tür bir çalmann yaplmas gerekir
ve böyle bir çalma yurtd yatrmlara önemli
katk salar. Açk olan bir ey var. Evet u an
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bir örenme sürecini yayoruz. Siyasi risk
anlamnda da bir örenme sürecini yayoruz.
Bu örenim sürecinin içinden de kendimize
birtakm dersler çkarmamz ve bahsettiimiz o
stratejileri oluturmamz gerekiyor. Bunun
içerisinde elbette KOB’lerin rolü ve KOB’lerin
ihtiyaçlar boyutu da var. Bunu el yordamyla
deil ciddi temellerde yapabilmemiz için birinci
ve en önemli art bir veri tabannn
oluturulmas. Hatta birden fazla veri tabannn
oluturulmas gerekiyor. Siz ülkenizin
yurtdna yapt yatrmlarn boyutlarn, hangi
alanlara yapldn, kimler tarafndan
yapldn, ne dersler çkartldn bilmezseniz,
böyle bir veri tabannz yoksa herkes kendi
bana saa sola koturabilir. Bu da ciddi
iktisadi kayplara yol açabilir. Böyle bir
emekleme dönemindeyken üzerine en büyük
MURAT KURAL
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görev düen kesim devlet. Bu bilgiyi irketlerin
kendi imkanlaryla toplamalar mümkün deil.
Devletin bu ihtiyaçlar konusunda, talepler
konusunda, fiyat elastikiyetleri konusunda, bu
i bilimsel temellerde nasl yaplmas
gerekiyorsa onu tevik edecek ekilde
davranmas gerekiyor. Anladm kadaryla
Kzlcahamam’daki toplantda da böyle
giriimler var. Bunlarn çoalmas gerekiyor.
Daha fazla kesimin bir araya gelmesi gerekiyor.
Daha çok insann bu konular tartmas ve
deneyimlerini paylamas gerekiyor ve
bunlardan dersler çkartmak gerekiyor. Bize
benzeyen baka ülkelerdeki yatrmclarn
deneyimlerini de örenmemiz gerekiyor.
Bunlar sistemli bir ekilde çalalm ki
emekleme döneminden yürüme dönemine
geçelim.
ktisadi olan yatrmlar yapalm ve ülkeye
pozitif gelirleri salayabilelim. Bu kapsamda bir
de duyuru yapmak istiyorum. 23-25 Mays
tarihinde Kolombiya Üniversitesi ile yaptmz
projede, proje partneri olan ülkelerden
uzmanlar Kadir Has Üniversitesi’ne gelecekler.
ki buçuk gün kendi deneyimlerini
paylaacaklar. Bu ülkelerin içinde Çin,
Hindistan, Brezilya, Arjantin, srail, Meksika,
Slovenya, Güney Afrika, Moritanya dahil 26
ülkeden uzman gelecek. Bu da gelimekte olan
ülkelerden darya dorudan yatrm yapan
irketler üzerine uluslararas düzeyde yaplm
ilk toplant olacak. Bu etkinlie o ülkelerin
büyük firmalarnn CEO’lar da katlacak ve
deneyimlerini panellerde anlatacak.
Ahmet Bayraktar Bu konuda ülkemizde
çok fazla bir deneyim yok. Özellikle global
pazar içerisinde giriimde bulunan az da olsa
çok önemli gruplarn birtakm giriimleri
olmu. Bence bu tecrübelerden yararlanmak
lazm. Yaananlar az eyler deil. Ben bizim
yaadmz 11 aylk süreçte 21-22 defa
Almanya’ya gidip geldim. Bir sürü
danmanlarla çaltk. Çok fazla tecrübe
yaadk. Bana herkes kzyor; neden bir günlük
tutup bunlar yazmadn diyorlar. Gerçekten de
günlük tutmak lazmm. Tecrübe kolay
kazanlmyor ve bu bilgiler belli kiilerde, belli
firmalarda var. Bu deneyimlerden faydalanmak
lazm. Bunlardan yararlanma yolunu bulmann,
Türkiye’nin dünya pazarnda daha etkin bir
sermaye rolü kazanmasna çok katks olur diye
düünüyorum.
M. Rauf Ate Tüm konuklarmza katklar
için çok teekkür ederim.

r

dogan@capital.com.t
YASEMIN ERDOAN yer

“YEREL KALANLARIN
BÜYÜMES ZOR”
2006 yılında Finlux ve Luxor’u, 2008 yılında ise Vestfrost markasını bünyesine
katan ve Avrupa’daki varlıını pekitiren Vestel’in yurtdıı yatırımları hız
kesmiyor. irketin hedefleri arasında küresel marka olmak var. Vestel cra
Kurulu Bakan Vekili Turan Erdoan, bu hedefe ancak yurtdıında var olarak
ulaılabileceini söylüyor ve “Yerel bazda kalan oyuncuların büyümesi sınırlı
oluyor” diyor. Önümüzdeki dönemde de karılarına çıkacak alım fırsatlarını
deerlendireceklerini belirtiyor.
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on dönemde Türk irketlerinin adn
yurtdndaki baarl satn almalarla
daha çok duyar olduk. Bu baarl satn
almalara imza atanlardan biri de Vestel.
Türkiye’nin en büyük beyaz eya ve elektronik
üreticilerinden Vestel, 2006 ylnda
skandinavyal Finlux ile Luxor’u, 2008’de ise
Bat’nn önde gelen beyaz eya markalarndan
Vestfrost’u satn alarak küreselleme yolunda
önemli bir admlar atmt.
Zaten irketin asl hedefi de bu. Küresel bir
oyuncu olmak. Global olarak büyüyebilmek için
farkl corafyalarda i yapmak gerektiini
söyleyen Vestel cra Kurulu Bakan Vekili Turan
Erdoan, “Yerel bazda kalan oyuncularn
büyümesi de snrl oluyor” diyor ve ekliyor: “Bu
anlamda farkl ülkelerde üretim, ticaret ve servis
yapabilme niteliklerine sahip olmayan irketler
global oyuncu olamazlar. Biz Vestel olarak,
buna bandan beri çok dikkat
ettik ve bu yüzden bugün
toplam ticaret hacmimizin
yüzde 80’ini yurtd
oluturuyor.”
Uluslararas arenada i
yapabilmek için çok kültürlü
çalma ortamlar salamak
gerektiini belirten Erdoan,
Türk irketlerin bu anlamda
daha ansl olduuna inanyor.
Erdoan, “Türkiye olarak, bu
konuda dier birçok ülkeye
göre çok daha avantajl bir
durumdayz. Çünkü kültürel
olarak hem Dou’yu hem
Bat’y anlayabiliyor, onlarla
iletiim kurabiliyoruz” diye
konuuyor.
Vestel cra Kurulu Bakan
Vekili Turan Erdoan ile
yaptmz söyleide Vestel’in
küresel marka olma yolunda
kat ettii yolu dinledik.
Erdoan, hem Vestel’in geldii
noktay hem irketin gelecee
dönük yurtd yatrm
stratejilerini anlatt.
Vestel’in yurtdna
dönük satn alma ve
yatrmlar u anda ne
aamada? Hangi ülkelerde,
ne kadar büyüklükte
yatrmnz var?
2010 ylndan itibaren ana
32 / 2011

pazarmz olan Avrupa’nn yan sra, Rusya,
Ortadou, Afrika ve Hindistan’da da hzla
büyüdük. Avrupa ülkelerinde buralarda bilinen
ve güvenilen markalar bünyemize katma ve bu
markalarla var olma stratejisiyle hareket
ediyoruz. skandinav ve Kuzey Avrupa
ülkelerinde yüksek bilinirlie sahip Finlux ve
Luxor, Avrupa ve Rusya’nn en prestijli beyaz
eya markalarndan Vestfrost, Almanya’nn ünlü
markalarndan Graetz bu ülkelerde sat
gücümüzü artryor. Ayrca, birçok ülkede lisans
haklarn satn aldmz Telefunken ile
satlarmzda kayda deer art saladk.
skandinavya’nn popüler ve saygn ev
elektronii markas Finlux’u 2006 ylnda
bünyemize kattk. Büyük atlm yaptmz bu
markayla gerçekletirdiimiz satlar 2010’un ilk
yarsnda bir önceki yla göre yüzde 42 artrdk.
Bugün 18 ülkeye Finlux satyoruz.

Rusya’daki fabrikamzda yaklak 10 yldan
bu yana buzdolab, çamar makinesi ve LCD TV
üretimimizi sürdürüyoruz. Bu ürünlerde
önümüzdeki yl yüzde10 olarak belirlediimiz
pazar pay hedefini yakalayacaz.
Grubunuzu yurtdnda satn alma
yapmaya yönlendiren temel faktörler neler
oldu? Da açlma ilk ne zaman balad,
nereden nereye geldi?
Faaliyet gösterdiimiz sektörde özellikle
Dou Avrupa’daki küçük ölçekli üreticilerin
krize yenilmesiyle birlikte, Avrupa’nn yeni
üretim alan Türkiye oldu. Ülkemiz kaliteli ve
hzl üretiminin yan sra Avrupa’ya yakn
konumuyla da rekabette avantaj salad. Ayrca
kriz sonrasnda oluan elverili ortam, yeni satn
almalara da imkan salad.
Bunun yannda, sektörümüzde, alclarn
büyük miktarlarda mal almak yerine, ksa
vadelerde hzl mal alm gerçekletirme
eiliminin artmasyla birlikte ürün kalitesi,
müteri beklentileri ve hzl hizmet öne çkt.
Vestel, sektörün lider irketlerinden biri olarak,
esnek üretim modeli, karar alma ve eyleme
dönütürmedeki çevikliiyle talepleri karlama
ve hzl teslimatta fark yaratarak rekabet
üstünlüklerinin sunduu frsatlar iyi
deerlendirip pazar konumunu güçlendiriyor.
Yurtdnda satn almlar ise Vestel’in bu
konudaki karlatrmal üstünlüklerinin daha da
belirginlemesine yaryor.
2008’de Vestfrost markasn aldnz. Bu
tarz satn almalar grubu nereye tayor?
Neler hedefleniyor?
2008’de Avrupa ve Rusya’nn en prestijli
beyaz eya markalarndan Vestfrost’u satn aldk.
Danimarka pazarnda A snf kategorisinde yer
alan Vestfrost ile buzdolab satlarna 2009
ylnda baladk. 2010’un ilk yarsnda buzdolab
model gammz genileterek Danimarka
pazarnda paymz yüzde 8’e çkardk. Ayrca
Vestfrost markasyla tam boy vitroseramik frn,
ankastre vitroseramik ocak ve çamar makinesi
satna baladk. Finlandiya, Almanya, Çek
Cumhuriyeti ve Malta’ya da Vestfrost markasn
sunuyoruz.
Vestel, Avrupa’da OEM/ODM satlaryla öne
çkarken farkl markalarla da pazara giriyor,
genileme alanna dahil dier ülkelerde ise
markal satlarla varln sürdürme stratejisi
uyguluyor. Dünyann en büyük OEM/ODM
üreticilerinden biri olarak Avrupa pazarnda
esiz bir konuma sahibiz.
Bu satn almalar sonucunda, Avrupa’daki

mevcut sat ve pazarlama irketlerimizle,
pazarlarn durumlarn birebir pazar içinde takip
edip, çok hzl hareket edebiliyoruz. Çok geni
bir müteri portföyümüz mevcut. Farkl dizayn,
estetik ve teknik özelliklerle tüm müterilerimize
farkllklar sunabiliyoruz. Üretimdeki
esnekliimiz sayesinde 100 adetten tutun 10
binlerce adetlik farkl siparilere kadar her tür
siparii ayn özel yaklamla üretebiliyoruz.
Ksacas, satn aldmz markalarla birlikte
her pazar çok yakndan takip edebilmemiz,
müteri çeitliliine ulamamz, ürün gelitirme
ve üretim hzndaki esnekliimiz, tedarik
zincirindeki gücümüz ve tabii ki müteri
odakllmz, Vestel’in en önemli gücü.
Satn alma yaparken aradnz temel
kriterler neler? Yerli veya yabanc
oyunculardan size bu anlamda “bizi aln”
diye çok teklif geliyor mu?
Yurtdnda yatrm yaparken, en dikkat
ettiimiz hususlardan biri irketin kendi
bölgesindeki marka bilinirlii oluyor. Bunun
yannda, yatrm yaptmz bölgenin
hinterlandndaki pazarlar da bizim açmzdan
büyük önem tayor. Biz bir markay satn
alrken sadece o ülkede büyümeyi ve pazar pay
elde etmeyi hedeflemiyoruz.
Vestel olarak, her ülkenin teknik
özelliklerine uygun ürünler yapabilmemiz,
mühendis ve Ar-Ge farkllmz rakiplerimiz
karsnda bir avantaja ve ayrcala dönütürme
kabiliyetimiz sayesinde yabanc markalar da
Vestel’le ibirliine giderek bu baarya ortak
olmak istiyorlar.
Gelecee dönük planlarnzda neler var?
Satn almalar sürecek mi?
Bunlar uzun vadeli stratejik kararlar. Bu
arada önümüze çkan frsatlar deerlendirmeye
devam edeceiz.

ERASI
RTDIŞI MAC
VESTEL’İN YU
2006ʼDA BAŞLADI Bundan 5 yıl önce İskandinav ve Kuzey
Avrupa ülkelerinde yüksek bilinirliğe sahip Finlux ve Luxor markalarını
satın alan Vestel, bu markalar altında üretim ve yurtdışı satışlarla
pazar atağına geçti. Şirket, iki yıl sonra ise Avrupa ve Rusyaʼnın en
prestijli beyaz eşya markalarından Vestfrostʼu bünyesine kattı.
AVRUPAʼDA GÜÇLENİYOR Alman ekolünün hakim olduğu
ülkelerde yaygın olan Graetz markasının ardından, 5 yıllığına
Telefunkenʼin isim hakkını satın alarak İspanya, İtalya ve Portekiz
pazarlarına üretim ve satış yapmak için anlaşma imzaladı. Şirket bu
satın almalarla Avrupaʼdaki konumunu her geçen gün güçlendiriyor.
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D ağıtım A.Ş.’yi

M ahle G mbH

Investcorp

Aseco South Eastern Europe

Ö zelleştirme İdaresi
Başkanlığı Trakya Elektrik
D ağıtım A.Ş.’yi

M opisan’ın
% 40’ını satın aldı

T iryaki Agro’nun azınlık
hisselerini satın aldı

IT D İletişim Teknoloji
D anışmanlık T ic.A.Ş.’nin
% 99,7 hissesini satın aldı

Aksa Elektrik
Perakende Satış A.Ş.’ye sattı

Boydak Elektrik Ü retim
A.Ş.’ye sattı

Aksa Elektrik
Perakende Satış A.Ş.’ye sattı

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Aralık 2009

M ayıs 2009

Ekim 2009

O cak 2009

H aziran 2008

Şubat 2008

Şubat 2008

Binbir G ıda Tarım
Ü rünleri

K ültür ve Turizm Bakanlığı
Bilkent K ültür G irişim’e

T iw ay O il

Anadolu Efes Biracılık
ve M alt San.

C oca-C ola İçecek

Ö zelleştirme İdaresi
Başkanlığı Tekel T ütün
İşletmeleri’ni

M oonlight C apital

T TA’ya ait Ç amaltı
Tuzlaları’nı satın aldı

D Ö SİM M ’e bağlı,M üze ve
Ö ren Yerleri Satış Alanlarının
İşletilmesi haklarını sağladı.

Toreador T ürkiye’yi
satın aldı

Etap Tarım ve G ıda
Ü rünleri AmbalajSan.ve
T ic.şirketini satın aldı

C oca C ola
Beverages Pakistan
Ltd.Şirketi’ni satın aldı

British American
Tobacco’ya sattı

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Ağustos 2007

H aziran 2007

Ekim 2005

Ekim 2005

M art 2004

Aralık 2003

Temmuz 2005

D anone H ayat

T ürkiye Şişe ve C am
Fabrikaları A.Ş.

T ürkiye İş Bankası A.Ş.

Ö zelleştirme İdaresi
Başkanlığı

Tepe G rubu

C oca C ola İçecek A.Ş.

Ö zelleştirme İdaresi
Başkanlığı

Ç ağlar Su’yu satın aldı

Ferro D öküm Sanayi’nin
% 100 hissesini Efesan D emir
Ç elik A.Ş.’ye sattı

İzmir D emir Ç elik A.Ş.’yi
Şahin K oç Ç elik Sanayii
A.Ş.’ye sattı

Efes Sınai Yatırım H olding
A.Ş.’nin % 51,9 hissesini
satın aldı

İstanbul G übre
Sanayi A.Ş.’yi
Yıldız Entegre Ağaç’a sattı

Alan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Tekel Alkollü İçkiler’i
N urol-Limak-Ö zaltın-T ütsab
K onsorsiyumu’na sattı

Satan tarafa mali danışmanlık

M igros hisse senetlerini
çağrı yoluyla satın aldı

C inemaxx C inema
C hain’i C inemars M ars
Entertainment G roup’a sattı

Satan tarafa mali danışmanlık

2002-2011 yılları arasında gerçekleşen seçilmiş işlemler

Türkiye’nin en geniş kurumsal finansman ekibine sahip olan İş Yatırım, 2002 yılından
bu yana tamamlanmış şirket birleşme v e dev ralmalarında işlem sayısı bakımından lider
konumdadır.** İş Yatırım bu süreç te, toplam 7 ,5 milyar A B D D oları’nı aşkın değ erde 7 4
işlemi başarıyla sonuç landırmıştır.
İş Yatırım, Türkiye sermaye piyasalarında oluşturduğ u uz un yıllara dayanan derin bilgi
birikimini kullanarak stratejik v eya finansal ortak arayan yatırımc ılarına, ülkemiz e yatırım
yapmak isteyen şirketlere v e yurtdışında yeni iş fırsatları arayan Türk yatırımc ılara yüksek
nitelikli birleşme v e dev ralma hiz metleri sunmaktadır.

^^^PZ`H[PYPTJVT[Y

(* ) İş Y atırım, 2010 A v ru p a B & D Ö dü lleri’nde (E u ro p ean M & A A w ards) F T /mergermarket tarafından “T ü rkiye’de Y ılın
F inansal B irleşme v e D ev ralma D anışmanı” (F inanc ial A dv iso r o f th e Y ear in T u rkey) v e 2009 M ü kemmellik Ö dü lleri’nde
(A w ards fo r E x c ellenc e) E u ro mo ney tarafından “E n İyi B irleşme v e D ev ralma D anışmanı” (T h e B est M & A H o u se) seçilmiştir.
(* * ) mergermarket.c o m
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