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“K

üreselleﬂme”, gerek ekonomik gerekse siyasi boyutu ve anlam›yla belki de son 10 y›l›n
en moda kavramlar›ndan birisi durumunda. ‹nternet ve bilgi teknolojilerinde yaﬂanan
h›zl› geliﬂmelerin de deste¤iyle, ülkeler ve ﬂirketler aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerin boyutu
siyasi s›n›rlar›n çok ötesine taﬂ›nd›. Hiçbir devlet ve hiçbir ﬂirket, uluslararas› rekabetten
ba¤›ms›z hareket etme, kendisini uluslararas› rekabetten soyutlama imkan›na sahip de¤il.
Dünya, h›zla küçülüyor ve herkes küresel ekonominin bir parças› haline geliyor. Art›k
oyun küresel ölçekte oynan›yor ve herkes bu oyunun bir parças›.
Küreselleﬂme sürecinde Türkiye’nin konumu
de¤erlendirilirken, genellikle küreselleﬂmeye uyum sa¤lamak
için neler yap›lmas› gerekti¤i, ﬂirketlerin küresel rekabette
kendilerini koruyabilmeleri için nas›l haz›rlanmalar› gerekti¤i
üzerinde durulur. Bu tart›ﬂmalardaki ruh halimiz ise daha çok
edilgen ve savunmac› bir anlay›ﬂtad›r: “Türkiye ve Türk
ﬂirketleri küreselleﬂme trenini kaç›rm›ﬂt›r; Türkiye’den dünya
ölçe¤inde ﬂirketler ve markalar ç›kamaz, bu nedenle mümkün
oldu¤u ölçüde kendimizi küreselleﬂmenin olumsuz etkilerinden korumaya çal›ﬂmal›y›z!..”
Oysa, gerçek durum böyle mi? Gerçekten de, ülkemizden dünya ile boy ölçüﬂebilecek, küresel
rekabette etkin olabilecek ﬂirketler, uluslararas› rekabette gurur duyaca¤›m›z ve kendisini dünyaya
kabul ettiren Türk markalar› ç›kamaz m›? Art›k, iﬂ iﬂten geçmiﬂ midir?
‹ﬂ Yat›r›m-Capital dergisi iﬂbirli¤iyle yay›nlad›¤›m›z Geniﬂ Aç› dergisinin bu say›s›n›,
küreselleﬂme sürecinde Türkiye’nin ve Türk ﬂirketlerinin konumuna ay›rd›k. Bu süreçte,
ﬂirketlerimizin ﬂanslar›n› de¤erlendirdik. Türk ﬂirketlerinin, küreselleﬂmenin etkin birer oyuncusu
haline gelebilmelerinin imkanlar›n› ve bu süreçte devletin rolünün neler olabilece¤ini, uluslararas›
baﬂar›lara imza atan ﬂirketlerin yöneticileriyle birlikte tart›ﬂt›k. Ülkemiz ad›na gurur duyulacak
örnekleri ele ald›k.
Yuvarlak masa toplant›m›za kat›larak de¤erli görüﬂlerini sizlerle paylaﬂan ﬂirket yöneticilerimize,
analiz ve raporlar›yla bu çal›ﬂmaya katk› sa¤layan yazar ve uzmanlar›m›za çok teﬂekkür ediyoruz.
‹lhami Koç / ‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü
Umar›z, sizler için de yararl› olur...
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CAN ÇAKA

ÖMER YÜNGÜL

‹çinde bulundu¤umuz dönemin

LER‹
A LLEﬁ‹R?

en önemli konulardan biri Türk
ﬂirketlerinin globalleﬂmesi. Bu
yönde at›lan ad›mlar, önemli
örnekler var. Önümüzdeki
günlerde bu örneklere yenilerin
eklenece¤ini, mevcut ﬂirketlerin
de daha ileri gidece¤i
düﬂünülüyor.
Bu nedenle iﬂ dünyas›n›n
gündemindeki önemli konular›
masaya yat›rd›¤›m›z Geniﬂ Aç›
toplant›m›zda bu kez Türk
ﬂirketlerinin globalleﬂmesi
baﬂl›¤›n› seçtik.
Moderatörlü¤ünü Capital ve
Ekonomist Dergileri Yay›n
Direktörü M. Rauf Ateﬂ’in
yapt›¤› toplant›ya Efes Strateji
ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Can
Çaka, Kavrako¤lu Management
Institute Baﬂkan› Prof. Dr.
‹brahim Kavrako¤lu, Vestel
ﬁirketler Grubu ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Ömer Yüngül, ‹ﬂ
Yat›r›m Genel Müdür
Yard›mc›s› Murat Kural ve
Migros Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar
Koordinasyon Müdürü Dr.
Haluk Yükler kat›ld›.
Kat›l›mc›lar Türk ﬂirketlerinin
globalleﬂmede nerede oldu¤u
ve nereye gitti¤i sorular›na
yan›t ararken, globalleﬂmenin
hangi f›rsat ve riskleri

‹BRAH‹M KAVRAKO⁄LU
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bar›nd›rd›¤›n› da tart›ﬂt›.
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M. Rauf Ateﬂ Türk ﬂirketleri
globalleﬂmede neredeler? Hangi etkenler bu
sonucu do¤urdu ve do¤urmaya devam
ediyor? Önce ‹brahim Bey’den baﬂlayal›m.
‹brahim Kavrako¤lu Öncelikle neden
Türk ﬂirketleri onlarca y›l küreselleﬂme
çabas›na girmediler? Bugünü anlayabilmek
için bu sorunun yan›t›n› vermek laz›m. Bana
göre Türkiye’de belli dönemler yaﬂand›.
Birinci dönem devletçi ekonomiydi. Bu iﬂ
büyük önder Atatürk’le baﬂlad›. Türkiye’nin
baﬂka alternatifi de yoktu. Çünkü özel
sektörün sanayileﬂecek kaynaklar›
bulunmuyordu. ‹kinci olarak özel sektörün
sanayi ve ticaret birikimi yoktu. Bu ikinci
yar› 1950 y›l›nda Demokrat Parti ile birlikte
baﬂlad›. Özel giriﬂim teﬂvik edildi.
Sanayileﬂme baﬂlad›, ﬂirketler kuruldu. Tüm
bunlar korumac›l›kla oldu. Dolay›s›yla d›ﬂa
aç›lma söz konusu de¤ildi. ‹thalat
yap›l›yordu. Fakat ekonomi iyi
yönetilemedi¤i için 1960 y›l›nda iflas etti.
1963 y›l›nda ise planl› ekonomiye geçiﬂ
baﬂlad›. Dünya çap›nda uzmanlar Türkiye’ye
geldi. Bana göre o dönem karma ekonomi
modeli benimsendi. Strateji olarak da ithal
ikamesi uyguland›. Yani biz neyi ithal
etmek zorundaysak bunu yurtiçinde
üretmeye çal›ﬂt›k. Bu teori de 1979 y›l›nda
çöktü.
1983 y›l›nda serbest piyasaya geçildi.
Ama piyasada fiyat ithal de olsa yerli de
olsa devlet taraf›ndan belirleniyordu. Ayn›
dönemde ülke ihracatla kalk›nmaya çal›ﬂt›.
Bu teori güzel bir ﬂekilde geliﬂti. 1989
y›l›nda korumac›l›¤›n kalkmas›yla Türk
ﬂirketlerinin küreselleﬂmesi baﬂlad›. ﬁirketler
k›smen zorunluluktan da olsa küreselleﬂmek
zorunda kald›. Çünkü korumac›l›¤›n terk
edilmesiyle ithalat artt›, Türk ﬂirketleri

MURAT KURAL Bugün dünya GSY‹H’sine
bakt›¤›m›zda 44,5 trilyon dolar. Di¤er
taraftan yabanc› sermaye yat›r›mlar›na
bakt›¤›m›zda 2005 y›l› itibariyle 916
milyar dolara ulaﬂm›ﬂ durumda.
Geliﬂmekte olan ülkelerden d›ﬂar›ya
yap›lan yabanc› sermaye yat›r›m› ise
135 milyar dolar. Geliﬂmekte olan
ülkelerde çok h›zl› bir yükseliﬂ var.
Türkiye’nin 2005 y›l›ndaki yurtd›ﬂ›
do¤rudan yat›r›m› 1 milyar 78 milyon
dolar. Yurtiçi yat›r›m› da 9,5 milyar dolar.

yabanc› rakiplerle kendi piyasas›nda rekabet
etmek durumundayd›. Baz›lar› da
kapasitelerini korumak için d›ﬂar› aç›ld›lar.
Bu da 13-14 maddede teﬂvik edilen bir
husustu. Devlet kendisi, “D›ﬂar› ç›k›n,
ihracat yap›n” dedi. Yaﬂanan en büyük
dönüm noktalar›ndan biri de 1989 y›l›nda
al›nan bir kararla finansla kalk›nmaya
baﬂlan›lmas› oldu. Türkiye’ye para gelirse
ekonomi canlan›r diye düﬂüldü. Böylelikle
k›sa bir tarihçeyi aktarm›ﬂ oldum.
ﬁimdi tekrar gözden geçirecek olursak…
Türk ﬂirketleri neden ve nas›l
küreselleﬂmeye çal›ﬂ›yor? Türk ﬂirketleri ilk
baﬂta ihracatla küreselleﬂmeye baﬂlad›.1980
y›l›nda Türkiye’nin ihracat› 2,9 milyar
dolard›, bugün ihracat 500 milyar dolar. Bu
rakamlar ne kadar d›ﬂa kapal› oldu¤umuzu
gösteriyor. Fakat küreselleﬂme sadece
ihracat yapmak de¤il. Tam anlam›yla
küreselleﬂmek demek, her pazarda
bulunabilmek, her pazardan tedarik
alabilmek, farkl› pazarlarda üretim
yapabilmek, farkl› milletlerden insan
çal›ﬂt›rmak ve farkl› milletlerden hissedarlara
sahip olabilmek demek. Dolay›s›yla Türk
ﬂirketleri oldukça çekingen bir ﬂekilde
yurtd›ﬂ›na aç›ld›. Dünyadaki büyük firmalara
bakarsan›z, ilk bin aras›nda yaln›zca iki üç
tane Türk ﬂirketi var. Ama birkaç y›l
öncesine kadar bir tane bile yoktu. ﬁimdi
nüfus olarak Türkiye ilk 10’a, milli gelir
olarak da ilk 20’ye girdi. Ancak ilk 20’ye
giren birçok ülkeye bakt›¤›m›zda onlarda
farkl› bir tablo karﬂ›m›za ç›k›yor. ‹sviçre’nin
ilk bin listesinde 16, ‹sveç’in 12,
Hollanda’n›n ise 20’nin üzerinde ﬂirketi var.
Oysa bunlar ekonomik büyüklü¤ü bizimle
aﬂa¤› yukar› ayn› olan ülkeler. Bizim büyük
ﬂirketlerimiz yok. Buna karﬂ›n bence
önümüzdeki dönemlerde ilk 500’de birçok
firmam›z olacak. ﬁunun alt›n› çizmekte
fayda var: Küreselleﬂme büyük olmay›
gerektiren bir ﬂey. Küçük bir ﬂirketin
küresel olmas› mümkün de¤il. Çünkü küçük
olursa ancak s›n›rl› bir pazarda yer
edinebilir. Ben Türk ﬂirketlerinin
küreselleﬂmesinde milat olarak 1983’te
ANAP’›n ihracatla kalk›nma projesiyle iﬂ
baﬂ›na geldi¤i dönemi görüyorum. Bu
durumda küreselleﬂmemizin 23 y›ll›k bir
geçmiﬂi var. O nedenle çok da hayret
etmiyorum. Ama gidiﬂat›m›z fena de¤il.
Murat Kural UNCTAD Outward FDI
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Index baﬂl›¤› alt›nda haz›rlanan bir endeks
var. O endekse göre Türkiye’nin 2003-2005
y›llar› aras›nda ald›¤› not 0,1. Yap›lan
de¤erlendirmeye göre 0,5’in alt›nda bir
rakamla derecelendiren Türkiye’nin

D›ﬂar›ya giden do¤rudan yabanc›
yat›r›m performans› indeksi
(Seçilmiﬂ ekonomiler için 1993-1995
ve 2003-2005 ortalamas›)
S›ra

Ülke

1
2
3

Lüksemburg

4

‹sviçre

5

Hollanda

4,13

4,22

6

Belçika

-

4,00

7

Singapur

3,61

3,97

8

Panama

5,45

3,36

9

Birleﬂik Krall›k

2,72

2,47

10

‹sveç

2,80

2,46

11

‹rlanda

3,32

2,28

12

Danimarka

1,32

1,84

13

Finlandiya

1,20

1,76

14

Fransa

1,33

1,66

15

‹zlanda

0,24

1,62

16

Kanada

1,92

1,50

17

Bahreyn

1,84

1,46

18

Almanya

1,08

1,41

19

‹spanya

0,59

1,41

20

Malezya

1,07

1,39

21

Tayvan

1,68

1,19

22

Avustralya

1,43

1,12

23

Bahamalar

4,12

1,10

24

Azerbaycan

-

1,09

25

Portekiz

0,30

1,06

26

Avusturya

0,48

0,92

27

ﬁili

0,34

0,76

28

Rusya Federasyonu

0,06

0,73

29

K›br›s

0,08

0,73

30

Malta

0,10

0,70

41

Brezilya

0,80

0,42

59

Kore

0,18

0,18

62

Meksika

0,11

0,13

67

Türkiye

0,09

0,10

71

Çin

0,26

0,09

88

Hindistan

0,01

0,04

1993-1995

2003-2005

Hong Kong, Çin

4,63

9,97

Norveç

1,40

5,80

-

4,99

4,32

4,42

Kaynak: UNCTAD
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yurtd›ﬂ›na yap›lacak sermaye yat›r›mlar›
aç›s›ndan çok ciddi anlamda büyüme
potansiyeli oldu¤u düﬂünülüyor. Bu
büyümenin de h›zlanarak devam edece¤i
tahmin ediliyor. Bu noktada asl›nda ﬂunu da
merak ediyorum. Baz› uzmanlar bir ülkenin
ancak gerçekten rekabet üstünlü¤ü oldu¤u
alanlarda baﬂar›l› firmalar› olabilece¤ini
söylüyor. Buna ra¤men ikinci bir görüﬂ ise
“Rekabet üstünlü¤ünüz olmasa bile do¤ru
bir yönetiminiz varsa global olarak baﬂar›l›
bir ﬂirket olabilirsiniz” diyor. Bu noktada da
akl›m›za Efes ‹çecek geliyor. Nas›l baﬂar›l›
oldu¤unuzun hikayesini dinlemek istiyoruz.
Can Çaka Öncelikle teoriye bakmak
laz›m. Küreselleﬂmekten bahsediyoruz ama
dünya ekonomisi her zaman küreseldi.
Dünya ekonomisindeki geliﬂmelere
bakt›¤›n›z zaman bu bölgede ekonominin
eﬂitsiz geliﬂimi gibi bir kuram var. Bir
bölgenin geliﬂimi di¤er bölgenin aleyhine
oluyor. 1820 y›l›na ve o y›llarda dünya
İBRAHİM KAVRAKOĞLU

N ‹NSANLAR
“‹ﬁ‹NDE UZMA UZ”
OR
YET‹ﬁT‹REM‹Y
Yüksek refah seviyesine çıkmak demek,
yüksek katma değer yaratmak demektir. 200
dolarlık adamı çalıştırırsanız, milli gelirde 3 bin
dolara çakılıp kalırsınız. 30 bin dolar
seviyesine çıkmak için yılda 50–60 bin dolar
edebilen insan yetiştirmek lazım. O uzmanlık
yok. Danışmanlık yaptığımız firmalara biz
dışarıdan uzman getirdik. Türkiye’de adam yok
mu? Var ama dışarıdaki adam işini biliyor.
Gebze Teknopark’ta Hintliler görüyorum. Bu
mesele eğitimle çözülebilir. Bir misal vermek
isterim. Bundan 4 yıl önce sanayi odasına
danışmanlık yapıyorum. Yönetim kurulu
üyelerinden biri ve bir de ünlü
üniversitelerimizden birinin dekanı oturuyoruz.
Yönetim kurulu üyemiz dekanın öğrencisiymiş.
Dekan serzenişte bulunarak “Hiç
üniversitemizden istifade etmiyorsunuz” dedi.
Yönetim kurulu üyemiz de şöyle dedi: “Efendim
biliyorsunuz, biz yüksek basınçlı döküm
yapıyoruz.” Yani kibarca “Ben seni geçtim”
demek istedi. Bu bana göre facia bir durum.
Ben Stanford Üniversitesi’nde hocalık yaptım.
Ford, IBM, üniversiteden bir şey kapmak için
gelirlerdi. IBM’in araştırma cirosu 6 milyar
dolardı, ama üniversiteden de bir kırıntı
kapmak istiyordu. Çünkü uzmanlık diye bir
kavram var.
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Türkiye tabii küreselleﬂmeye bir miktar
geç dahil oldu. Belki sebebini geçmiﬂe
bakarak aramak laz›m. Zira Türkiye’ye
sanayileﬂme Avrupa’dan 50 y›l sonra geldi.
Osmanl› döneminde bir burjuvazi yoktu.
ﬁehir s›n›f› ancak ﬂehirleﬂmenin artmas›yla
beraber 1950’den sonra yavaﬂ yavaﬂ
oluﬂmaya baﬂlad›. Türkiye’de büyüme
1980’e kadar hep devlet destekli geliﬂti.
1980’den sonra bankac›l›kla beraber yavaﬂ
yavaﬂ ihracat baﬂlad›. Korumac› tedbirlerin
azalmas›yla beraber yabanc› sermaye giriﬂi
oldu. Ancak miktarlar çok azd›. Yak›n
zamana kadar bu giriﬂ y›lda 900 milyon
dolar baraj›n› aﬂamam›ﬂt›r. ‹lk kez büyük
yabanc› sermaye üçüncü cep telefonu
operatörünün özelleﬂtirilmesiyle 2,8 milyar
dolar seviyesinde Türkiye’ye girdi. Ama
yabanc› sermayeye do¤rudan yabanc›
sermaye olarak de¤il, portföy yat›r›mlar›
olarak da bakmak laz›m. Dolay›s›yla
dünyada likiditenin önemli ölçüde
fazlalaﬂmas›yla beraber yüksek getiri
vaadiyle, de¤iﬂen pazarlara ve Türkiye’ye
yabanc› sermaye gelmeye baﬂlad›.
Geçti¤imiz sene yaklaﬂ›k 10 milyar dolar
yabanc› sermaye giriﬂi oldu. Bu sene de
özelleﬂtirme ve ﬂirket devralmalar›yla 18
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milyar dolarl›k bir yabanc› sermayeden
bahsediyoruz.
Türkiye’de markalar›n oluﬂmas› da ancak
90’lardan sonra gerçekleﬂmeye baﬂlad›.
Perakende sektörüne bakt›¤›m›z zaman
asl›nda perakende sektöründe
küreselleﬂmeyi ve küresel anlamda rekabeti
1990’lar›n baﬂ›nda yaﬂamaya baﬂlad›k.
1990’da önce Alman Metro hemen
arkas›ndan da Carrefour Türkiye’ye geldi.
Türkiye’de perakendecili¤in öncüsü olarak
Migros’un geçmiﬂi 1954’e dayan›yor. 52
y›ll›k geçmiﬂe sahip olan ﬂirket as›l ata¤›n›
da 1990’dan itibaren yapmaya baﬂlad›.
1990’dan sonra Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas› ve Türki Cumhuriyetlerin etki
sahas›nda 15 cumhuriyetin ba¤›ms›z hale
gelmesiyle beraber Migros gözünü
yurtd›ﬂ›na çevirdi. 2006 sonu itibariyle 3
milyar dolar konsolide ciro büyüklü¤ü ve 2
milyar dolar piyasa de¤erinden
bahsetti¤imiz bir oyuncu haline geldi.
Bugün yurtd›ﬂ›nda 6 pazarda faaliyet
gösteriyor. Türkiye’de Migros, yurtd›ﬂ›nda
da Ramstore markas›n› kullan›yoruz. Rusya,
Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Makedonya ve en son K›rg›zistan’la beraber
Türkiye’ye yak›n co¤rafyada bölge

ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz. Konsolide
olarak bugün ciromuzun yaklaﬂ›k yüzde
13’ü yurtd›ﬂ›ndan geliyor. Konsolide derken
ﬂunu kastediyorum; Rusya d›ﬂ›nda bütün
ülkelerde yüzde 100 kontrole sahibiz. Ancak
Rusya’da oluﬂturdu¤umuz ve Türkiye içinde
çok önemli bir vaka analizi oluﬂturabilecek
yüzde 50-50’lik ortak giriﬂim modeli var. Bu
da Enka Migros’un Rusya’da oluﬂturdu¤u
birliktelik modelidir. 1997 y›l›nda Migros
gibi kendisini perakendede kan›tlam›ﬂ ve
know-how’›n› oluﬂturmuﬂ, Enka gibi
yurtd›ﬂ›nda çok önemli bir inﬂaat ata¤›na
girmiﬂ iki firma bir araya gelerek yeni bir
model oluﬂturdu. Ramstore markas›n›
Rusya’da bugünlere taﬂ›d›. Dolay›s›yla
konsolide anlamda Migros’a Rusya’dan
sa¤lad›¤›m›z finansal neticelerin yüzde 50’si
dahil oluyor. Bu anlamda yüzde 14’ü ama,
kombine anlamda bizim yurtd›ﬂ›ndan
sa¤lad›¤›m›z sat›ﬂ geliri 20 milyon dolar
olarak gerçekleﬂti.
M. Rauf Ateﬂ Yurtd›ﬂ›nda genellikle
birleﬂme ve devralma yöntemleri tercih
ediliyor. Bir de onu takip eden Greenfield
yat›r›mlar› var. Siz bildi¤im kadar›yla
a¤›rl›kl› olarak Greenfield’a yönelmiﬂ
durumdas›n›z. Bunun ard›ndaki rasyoneli

biraz paylaﬂabilir misiniz?
Dr. Haluk Yükler 1997 y›l›nda ilk olarak
bu ülkelere gitti¤imiz zaman, asl›nda
satamayacak hiçbir ﬂey yoktu. Daha yeni
geliﬂmeye baﬂlayan yani aç, bakir bir
pazard›. Doyurulmas› gereken tüketici vard›,
ihtiyaçlar sonsuzdu, gelirler yeni yeni
artmaya baﬂlam›ﬂt›. Asl›nda ihtiyaçlar›n ne
oldu¤unu ve nas›l karﬂ›lanmas› gerekti¤ini
Migros yaﬂayarak ö¤rendi ve ilkleri getirdi.
Pazar› markalarla tan›ﬂt›rd›, bir tüketici
kültürünün oluﬂmas›na yard›mc› oldu.
S›f›rdan yat›r›mla girmek bir anlamda bizim
için zorunluluktu. Çünkü ortada yer
al›nabilecek bir ﬂirket söz konusu de¤ildi.
Ancak ﬂu anda yavaﬂ yavaﬂ yerel
sermayenin oluﬂmas› ve belli büyüklüklere
gelmesiyle devralma ve birleﬂmelerden
bahsedebiliyoruz. Bu da öncelikle Rusya’d›r.
H›zl› büyümesi, karbon ekonomisinin
getirdi¤i sermaye zenginli¤i ülkeyi bugün
hemen her sektörde cazip bir pazar haline
getirdi. Herkes Rusya’ya odaklanm›ﬂ
durumda.
M. Rauf Ateﬂ Can Bey, siz iﬂ
geliﬂtirmeyle ilgilendi¤iniz için pazarlar›
dolaﬂ›yorsunuz. Türk ﬂirketi global
pazarlarda yat›r›m yaparken nelere dikkat
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etmeli? Hangi kriterlere bakarak orada
potansiyel oldu¤unu görebilir? Kendi
örne¤inizden hareketle bu sorulara yan›t
verir misiniz?
Can Çaka Tabii bir yat›r›m karar› çok
kompleks bir karar. Ama basite
indirgeyebiliriz. ‹ki aç›dan bak›yorum. ‹lk
olarak pazar›n büyüme potansiyeli. Ne
kadar büyümeye aç›k, gelecekte ne kadar
f›rsat yaratabilecek bir pazar? Di¤er anlamda
da, bu pazar ne kadar konsolide olmuﬂ? Bu
pazar›n kaç oyuncusu pazar›n ne kadar›na
hakim? Pazarda zaten var olan güçlü bir
operasyon, organizasyon varsa sizin rekabet
ﬂans›n›z azal›yor.
Örne¤in yüzde 50 çok konsolide olmuﬂ
bir pazar de¤il. Ama yüzde 70-80, konsolide
olmuﬂ bir pazar demektir. Biz Efes olarak
tek bir model benimsemedik. Çok yo¤un
sat›n almalar da yapt›k. Mesela Türkiye’nin
en büyük yurtd›ﬂ› sat›n almalar›n›
gerçekleﬂtirdik. Bir sene içinde yurtd›ﬂ›nda 4
sat›n alma yapt›¤›m›z oldu. O aç›dan ﬂu
anda Efes bira taraf› olarak dünyan›n 16’nc›
Avrupa’n›n 6’nc› bira kuruluﬂuyuz. Biz
global olmaya baﬂlam›ﬂ bir ﬂirketiz. Asl›nda
global anlamda oyuncu olman›n ilk ad›m›
sermaye biriktirmek, ikinci ad›m› da marka

oluﬂturmak. Yurtd›ﬂ›na ilk ç›kan Türk
ﬂirketleri bizim gibi, Migros gibi,
markalaﬂmaya baﬂlad›. Bir anlamda da
bizleri takip eden, sermaye oluﬂturan,
operasyon oluﬂturmaya çal›ﬂan Türk
ﬂirketleri var. Biz kendi aç›m›zdan belirli bir
büyüklü¤e ulaﬂt›k ve bulundu¤umuz
ülkelerde marka de¤erleri yaratan bir ﬂirket
olduk.
M. Rauf Ateﬂ ‹brahim Bey, global
ﬂirketleri, Türk ﬂirketlerini konuﬂuyoruz.… Bir
Türk ﬂirketinin global ﬂirket olmas› için nas›l
bir düzeye ulaﬂmas›n› beklemeliyiz?
‹brahim Kavrako¤lu Baﬂar› neyi
gerektiriyor, ne yap›l›rsa baﬂar›l› olunuyor
diye baﬂlayal›m ki Türk ﬂirketleri onu
hedeflemiﬂ olsun. Az önce Efes Grubu’nun
at›l›m›nda bir pazara girerken önce pazar
geliﬂiyor mu, rakipler ne kadar köﬂeleri
tutmuﬂ diye bak›ld›¤›n› gördük. Mesela bu
kriterler çok önemli. Fakat bunu Amerikal›
da Frans›z da düﬂünüyor. Türklerin burada
olaya nas›l bakmalar› laz›m? Bizim
handikap›m›z küreselleﬂmeye çok geç
baﬂlam›ﬂ olmam›z. Belli bir tecrübe maalesef
yok. 1983 y›l› milat dedim. Demin Ömer
arkadaﬂ›m›z da çok çarp›c› örnekler verdi.
Kore’nin Tayvan’›n geliﬂmesinin ne kadar
‹BRAH‹M KAVRAKO⁄LU
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üzerindeki gelirin paylaﬂ›m›na bakarsan›z
dünya liderinin Çin oldu¤unu görürsünüz.
Çin’i Avrupa takip ediyor. Hindistan çok
büyük. Amerika’n›n laf› bile geçmiyor. Ama
yüzy›l içinde dünya tersine dönüyor.
Amerika çok büyük. ﬁimdi Çin’den
bahsediyoruz. Sonuç olarak global
ekonomide izole düﬂünemiyorsunuz. Tabii
izole ülkeler ve ekonomiler var. Bunlar
tüketim toplumu olmam›ﬂ, 70’li y›llardaki
Türkiye gibiler. Tüketim toplumuna
geçildi¤inde, ülkede talep ve o talebi
karﬂ›layan ﬂirketler oldu¤unda sermaye
birikimi oluyor. Bence küreselleﬂmenin en
önemli ﬂart› sermaye birikimi. Sermaye
birikimi derken hem kapital hem de
yönetim anlam›ndaki bir birikimden
bahsediyorum. Bu anlamda biz de güzel bir
örne¤iz.
Bira üretimi konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ ve
kendine yeni mecralar arayan bir ﬂirket
olarak bence bizim yurtd›ﬂ›na aç›l›ﬂ›m›z
böyle bir de¤erlendirme. Bizim nas›l
büyüdü¤ümüze gelince...… Herhalde birçok
ﬂirket için oldu¤u gibi bizim için de
büyümenin tarihi 1991 y›l›nda Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›. Küreselleﬂmede
sermayeyi biriktirdikten sonraki aﬂama
rekabet edilebilecek bir pazar yaratmak.
Kendi do¤du¤unuz, iﬂinizi baﬂlatt›¤›n›z
yerde bunu sa¤layabilirsiniz ama yurtd›ﬂ›na
ÖMER YÜNGÜL

ç›kt›¤›n›z zaman yan›n›zda rekabet avantaj›
taﬂ›man›z laz›m. Bu anlamda birinci teori
do¤ru. Baz› ülkelerin güçlü oldu¤u baz›
sektörler var. O sektörlerde yaratt›klar›
rekabeti o sektörlerde geri olan ülkelere
taﬂ›yabilirler. Türkiye aç›s›ndan bakarsak,
Türkiye’nin bulundu¤u co¤rafyada çok
büyük de¤iﬂiklik oldu. 1991 y›l›nda
SSCB’nin da¤›lmas›yla çok büyük bir pazar
ve bu talebi karﬂ›layan ekonomiler ortaya
ç›kt›.
Efes ‹çecek Grubu olarak Türkiye’deki
iﬂimizi 25 sene içinde çok büyüttük.
Ard›ndan da s›f›rdan bir numaraya
taﬂ›d›¤›m›z iﬂimizi bölgede bölgesel güç
yapabilir miyiz, yapabilirsek ne yapabiliriz
sorusunu sorduk. Cevab›m›z özellikle
Adriyatik’ten Çin’e kadar olan bölgede
bölgesel güçlü bir oyuncu olabiliriz
ﬂeklindeydi. Oluﬂturdu¤umuz bu vizyona
uygun hareket etme ve yat›r›m yapma karar›
ald›k. Süreç önce Coca-Cola yat›r›mlar›yla
baﬂlad›. Bunu 1990’l› y›llar›n ortas›ndan
itibaren bira yat›r›mlar› takip etti. Böylece ﬂu
anda hem bira hem Coca-Cola’da Türkiye
d›ﬂ›nda 11 ülkede faaliyet gösteren bir
içecek sistemi olduk. Bu dönem içinde
vizyonumuzu da geniﬂlettik. ﬁimdi dünyan›n
lider içecek sistemlerinden biri olmaya
çal›ﬂ›yoruz. Yani kabiliyetlerinizi
geniﬂletti¤inizde vizyonunuz da geniﬂliyor.

N BEL‹RLEY‹C‹”

YÖ
“VESTEL SEKTÖRÜNDE

Vestel olarak aşağı yukarı 3,7 milyar dolarlık bir ciro yapıyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 75’i
ihracat. Ama yeterli değil. Dolayısıyla Türkiye’de Vestel’in yaptıkları başarılı sayılıyor. Türkiye’ye
göre başarılı ama dünya ölçeğine göre daha çok yol var. 1980 yılında eğer Samsung’un cirosu 3
milyar dolarsa ve şimdi 150 milyar dolar olduysa bizimkisi çok büyük başarı değil. Çünkü Vestel o
zaman 300 bin televizyon yapıyordu ve şimdi 11 milyon televizyon yapıyor. Bu rakamın dünya
ölçeğine göre çok daha fazla olması lazımdı. Ama dediğim gibi sorun sermaye finansmanı ve
devlet politikaları.
Şimdi Vestel bir yerlere geldi, 11 milyon televizyon üretiyor, tüketici elektroniğinde de Avrupa’da
bir numara. 2008’de, 2009’da dünyada ne tür ürünler çıkacaksa bu ürünleri ilk çıkaranlar içinde
Vestel de olacak. Yani tabiri caizse zenginler kulübünde Vestel de var. Biz bütün firmaların yol
haritalarını biliyoruz, bütün büyük oyuncular da bizim yol haritamızı biliyor. Bu sonuç olarak takip
etme değil, ortak yol tayin etme. Dolayısıyla biz takip edenler değil ortak yol tayin edenler
arasındayız, ilkleri belirleyenleriz.
Her sektörde bizim bir devlet politikamız olması lazım. Bugün Tayvan’da LCD ekran yapan 5
tane firma var. Devlet bunlara “3’e ineceksiniz” diyor. Birleşmelerini ve daha güçlü olmalarını
söylüyor. Kore’de Samsung’a “Araba işinden çıkacaksın” diyor, Hyundai’ye de “Elektronik işinden
çıkacaksın ve hedefin bu olacak” diyor. Bizde böyle bir şey yok. Fakat olması gerekir. Bugün
cumhurbaşkanları, başbakanlar ülkemize geliyor, ticaret yapıyorlar. Bizim de yönetimsel olarak bu
işlere daha fazla katılmamız lazım.
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O vizyon geniﬂlemesi de san›r›m baﬂar›y›
getiriyor.
M. Rauf Ateﬂ Grubun yurtd›ﬂ›
faaliyetlerinden gelen cirosu ne kadar?
Can Çaka Bölgesel içecek üreticisi
olmaya karar vermeden önceki vizyonumuz
cirosunun yüzde 50’sini yurtd›ﬂ›ndan
oluﬂturan bir ﬂirket olmakt›. Yani Türkiye’de
çok güçlü olmak ilk hedefti. Ama
Türkiye’de edindi¤imiz gücün ard›ndan
neden Türkiye bizim için bir hedef olsun
dedik. Yurtd›ﬂ›nda çok daha büyük iﬂler
yapmay› istiyorduk. Dolay›s›yla hedefimizi
de¤iﬂtirdik. Coca-Cola’da durum de¤iﬂik
ama birada Türkiye’yi aﬂt›k. Ciroda da
Türkiye ile baﬂa baﬂ durumday›z. Yani
ciromuzun yüzde 50’si yurtiçi, yüzde 50’si
de yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›ndan oluﬂuyor.
M. Rauf Ateﬂ Ömer Bey’le devam
edelim...… Vestel’in globalleﬂme stratejisini,
ﬂu anki durumu ve önüne koydu¤u hedefi
paylaﬂ›r m›s›n›z?
Ömer Yüngül Arkadaﬂlar çok güzel
ﬂeyler söylediler. Özellikle baﬂta ‹brahim
Hoca çok güzel bir konuya parmak bast›.
Türkiye’ye bakt›¤›n›z zaman ülke özellikle
1980’lerden itibaren bir ivme kazanm›ﬂ.
‹nsanlar›n vizyonu aç›lm›ﬂ, düﬂünmeye
baﬂlam›ﬂlar, dünyaya aç›lm›ﬂlar. Bir
serbestlik olmuﬂ. Peki geldi¤imiz nokta iyi
mi, bence iyi de¤il. Türk ﬂirketleri ve
Türkiye aç›s›ndan iyi de¤il. Çünkü özellikle
1990 ile 2003 y›llar› aras›nda dünyada bir
patlama oldu. Üretim gücü yüksek ülkelerin
markalar› ön plana ç›kmaya baﬂlad›. Bugün
150 milyar dolar cirosu olan Samsung’un
tarihçesine bakt›¤›m›z zaman 50-60 y›ll›k bir
geçmiﬂ görüyoruz. Ama bu ﬂirket en büyük
s›çramay› 1990 y›l›nda yapt›. As›rlar›n
Sony’sini geçti. Keza LG de öyle. Ama bu
noktaya gelmek için s›rf özel sektörün
vizyonu yetmiyor. Bu iﬂlerde mutlaka bir
devlet politikas› olmas› laz›m. Her ﬂeyi
yapmal› m›y›m sorusunu iyi irdelemek
gerekiyor.
Bizde ilk lüks otomobil 1960’larda ç›kt›.
Ekonomide korumalar oldu. Olmas› da
gerekiyordu. Çünkü global oyuncu olmak
için mutlaka bir sermaye birikimi ﬂart. Ama
ondan sonra yeteri kadar ilerleme olmad›.
Öte taraftan Hyundai, Kia, Toyota ve Nissan
müthiﬂ bir geliﬂim yaﬂad›. Ama emin olun
bu sadece o ﬂirketlerin vizyonlar› ile olmad›.
1980’li y›llarda Kore hükümeti 3-4 büyük
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ﬂirkete giderek, “Ben sana ﬂu kadar para
veriyorum, ama karﬂ›l›¤›nda yurtd›ﬂ›na
ihracat yapacaks›n›z. Baﬂka türlü destekler
de verece¤im ve 3-4 y›l sonra dünyaya
aç›lacaks›n” dedi. Ayn› ﬂekilde bu Tayvan’da
da böyle oldu. Rusya ve Amerika’da da...…
Ne kadar k›zarsak k›zal›m Çin’de de böyle
oluyor. Bizde maalesef bu devlet politikas›
oluﬂturulamad›. Kendini ispat etmiﬂ
ﬂirketlere devletin destek vermesi
durumunda dünyan›n eleﬂtirisi geldi.
Özellikle Özal zaman›nda yetkililer bu
konuda suçland›lar. Hatta yak›n zamanda
Ford’un fabrikas›n› bile ne kadar sorgulad›k.
Bunlar asl›nda bizi yönetenlerin vizyon
eksikli¤ini gösteriyor. Bugün bile adam size
Ankara’da ﬂöyle bir soru soruyor: “Kaç
paral›k ihracat yap›yorsun, kaç paral›k
ithalat yap›yorsun?” Bu o kadar ça¤ d›ﬂ› bir
soru ki!
Türkiye’de büyümek için finansman
gerekiyor. Global oyuncu olmak için en zor

DR. HALUK YÜKLER Biz 1990’dan beri
dünyadaki en önemli ikinci ve üçüncü
oyuncuyla Türk pazar›nda rekabet
halindeyiz. 1990’dan, yani yabanc›
rekabetin girmesinden sonra da liderlik
pozisyonunu hiçbir zaman
kaybetmedik. Migros’un Türkiye’deki
liderlik konumuna ek olarak vizyonu
Koç grubunun vizyonuna uygun olarak
gelirlerinin önemli bir k›sm›n›
yurtd›ﬂ›ndan sa¤lamak ﬂeklinde
belirlenmiﬂti. 1990’dan sonra Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas› ve Türki
Cumhuriyetlerin etki sahas›nda 15
cumhuriyetin ba¤›ms›z hale gelmesiyle
beraber Migros gözünü yurtd›ﬂ›na
çevirdi. Bunu yaparken bir önemli faktör
daha vard›; bu da Türkiye ekonomisinin
krizlerden kendini kurtaramamas›. Ülke
birkaç y›l h›zl› büyüyüp arkas›ndan ciddi
bir daralmayla karﬂ› karﬂ›ya kal›yordu.
1994 y›l›nda bunu yaﬂad›k. Migros
Türkiye’deki ekonomik
dalgalanmalardan bir anlamda
korunmak ve sat›ﬂlar›n› art›rmak için ilk
ata¤›n› 1996 y›l›nda Azerbaycan’a
girerek yapt›. Ama esas büyüme bizim
için 1997 y›l›nda Rusya pazar›na girerek
gerçekleﬂti. Dolay›s›yla Migros bugün
Türkiye’deki liderlik pozisyonunu
korurken yurtd›ﬂ›nda da önemli
baﬂar›lara imza att›.

ﬂey büyümeyi finanse etmek. Modellere
bakt›¤›m›zda Singapur, Dubai ve Hong
Kong’un tamamen devletten bir finansman
yaratt›klar›n› görüyoruz. Bu önemli bir
eksiklik. E¤er ülkemizin yeterli finansman
gücü olmazsa bu büyümeyi nas›l finanse
edece¤iz? Bu tür olaylarda maalesef treni
kaç›rd›k. Dünyadaki likidite ve para
bollu¤unu yeteri kadar faydal› kaynak

olarak kullanamad›k. Kore bu anlamda çok
güzel bir örnek. Ülkenin 1957 y›l›ndaki
GSMH’si Türkiye’nin yar›s› kadard›. Bizim
co¤rafyadan Yunanistan, bizi bugün
herhalde 2-3 kat geçmiﬂtir. Ama treni tam
anlam›yla da kaç›rm›ﬂ say›lmay›z. Türkiye
çok güzel bir co¤rafi konuma sahip.
Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Orta Do¤u ve
hatta kimsenin bakmad›¤› Afrika’n›n üreticisi
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olabilir. Bu ülkelere bak›ld›¤›nda bizim
güzel bir avantaj›m›z da çok iyi bir insan
kayna¤›na sahip oluﬂumuz. Krizlerden
dolay› çok tecrübelendik. Esne¤iz, çabuk
manevra yapabiliyor, her ﬂeye uyabiliyoruz,
yüzde 50’lik pazar düﬂüﬂlerine çok iyi
adapte olabiliyoruz. Avrupa’da bunlar yüzde
3-5 oldu¤u zaman yer yerinden oynuyor.
Edindiklerimiz belki pahal› tecrübeler ama
sonuç olarak tecrübe.
Bir de tabii yak›n geçmiﬂe kadar
vizyonumuz dard›, kördü. ﬁimdi
mecburiyetten vizyon da aç›l›yor. Çok daha
iyi yerlere gidece¤iz. ﬁu anda dünyada her
yerden para f›ﬂk›r›yor. Biz bu paralar›
üretime döndürebilirsek baﬂarabiliriz.
Co¤rafyam›zda bir üretim k›s›rl›¤› var.
Bugün Romanya’da, Gürcistan, Azerbaycan
ve Rusya’da her yerde Türkleri
görüyorsunuz. Kuzey Afrika’da, Irak’ta,
‹ran’da da Türk iﬂadam› say›s› çok. Yani
Türkiye’nin potansiyeli var. Ama bir devlet
politikas›n›n da olmas› gerekiyor.
Kaynaklar›m›z› çok iyi yerlere kullanmal›y›z.
Bütün ülkelerde Çin’in de tehdit etti¤i bir
iﬂsizlik sorunu var. Avrupa ülkelerinde de
bu sorun çok fazla dile getirilmese de
yaﬂan›yor. Dolay›s›yla biz tüm Avrupa’n›n
CAN ÇAKA Türkiye küresel rekabete
geç girdi. Dünyan›n büyük oyuncular›
kolay uzan›labilecek elmalar›
toplam›ﬂlard›. Bizler ﬂu anda ne yaz›k ki
daha yukar›daki elmalar› hedefliyoruz.
Bu da yat›r›mlar›m›zdaki dönüﬂ sürelerini
yavaﬂlat›yor. Bu nedenle
sermayedarlar›n, hissedarlar›n daha
sab›rl› olmas› gerekiyor. Birçok büyük
ﬂirketin yat›r›m yapt›¤› ülkelerde
ekonominin geliﬂmesi de bir süreç. Yine,
bölgemiz büyük krizlerden ç›kt›. Yarat›c›
finansman tekniklerine de bakmak
laz›m. Biz o anlamda da birçok ilke
imza att›k. Yurtd›ﬂ› bira yat›r›mlar› için
1996 sonu 1997 y›l› baﬂ›nda kurdu¤umuz
Hollanda’daki ﬂirketimizi 2004 y›l›nda
halka açt›k. 7 senelik bir süreç içerisinde
bir olarak koydu¤umuz sermaye de¤eri
halka açt›¤›m›zda 7’ydi. Buradan bir
kaynak yaratt›k. Rusya’daki ilk sat›n
almam›zda, sat›n ald›¤›m›z ﬂirketin
ortaklar›n› Rusya operasyonumuza ortak
ettik. Böylelikle sat›n alma maliyetimizi
düﬂürdük. Onlar yat›r›mlar›m›z›n bir
bölümüne kat›ld›lar.

üreticisi olabiliriz. Belki marka trenini
kaç›rd›k ama yine de geç de¤il. Vestel’e
bakt›¤›n›z zaman Vestel bugün 11 milyon
televizyon üretiyor. Dünyada bir y›lda 150
milyon televizyon sat›l›yor. Biz bunun öyle
böyle yüzde 7’sini yap›yoruz. Türkiye
televizyona 1980’li y›llarda Özal zaman›nda
teﬂvikle baﬂlad›. Bugün Türk üreticileri öyle
böyle Avrupa pazar›nda yüzde 55 pazara
sahipler. Bu beyaz eﬂya ve otomotivde de
böyle olacak. Çünkü bu sektörlerin bir
altyap›s› var. Bu sektörler ayn› zamanda
Türkiye’de istihdam› art›ran sektörler olacak.
M. Rauf Ateﬂ Migros da uzun y›llard›r
d›ﬂar›da faaliyet gösteren baﬂar›l› Türk
ﬂirketlerinden biri. Siz Türk ﬂirketlerinin
globalleﬂme sürecini nas›l buluyorsunuz?
Migros hangi gerekçeyle d›ﬂa aç›ld›, ﬂu anda
nerede ve nereye gidiyor?
Dr. Haluk Yükler Ben dünyadaki
geliﬂmeleri ekonomik ve siyasi anlamda
ikiye ay›rmak istiyorum. Siyasi anlamda
özellikle Sovyetler Birli¤i’nin 1991’de
da¤›lmas›ndan sonra dünyada güç dengesi
de¤iﬂti. So¤uk Savaﬂ döneminden itibaren
ABD ve Sovyetler Birli¤i aras›nda oluﬂan
askeri güç dengesi Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas› ve A¤ustos 1998’de ekonomik
krize girmesinden sonra ABD lehine geliﬂti.
ABD dünyada askeri gücünden yararlanarak
bir hegemonya kurdu. Buna mukabil
Hindistan ve Çin gibi ﬂu anda dünyada
nükleer güce sahip baﬂka bir güç geliyor.
Bunun arkas›nda sadece askeri anlamda
de¤il ekonomik anlamda da 1 milyar› aﬂk›n
nüfusuyla bundan sonraki oluﬂumda yer
alacak yeni bir güç dengesi oluﬂtu. Dünya
tekrar tek kutuplu güç dengesinden tekrar
çok kutuplulu¤a do¤ru yol almakta. Yeni
bir dünyada dengeler yeniden oluﬂmakta.
Ekonomik anlamda konuyu
de¤erlendirdi¤iniz zaman s›n›rlar›n
kalkmas›yla birlikte verimlilik ve kârl›l›¤›n
ön plana geçmesiyle art›k çok uluslu
ﬂirketler ekonomik anlamda yeni pazarlar›
fethetmeye baﬂlad›lar. Çünkü kendi
bulunduklar› ana ülkelerde ﬂu veya bu
sebeple tüketim belli bir doygunlu¤a geldi.
Büyüme ve kârl›l›¤› yeni pazarlarda geliﬂen
ve yükselen pazarlarda aramaya baﬂlad›lar.
Bunu da en kolay yoldan birleﬂme ve
devralmalar yoluyla gerçekleﬂtirdiler.
Dolay›s›yla çok uluslu ﬂirketleri art›k yeni
pazarlarda çok daha s›k görmeye baﬂlad›k.
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Türkiye tabii küreselleﬂmeye bir miktar
geç dahil oldu. Belki sebebini geçmiﬂe
bakarak aramak laz›m. Zira Türkiye’ye
sanayileﬂme Avrupa’dan 50 y›l sonra geldi.
Osmanl› döneminde bir burjuvazi yoktu.
ﬁehir s›n›f› ancak ﬂehirleﬂmenin artmas›yla
beraber 1950’den sonra yavaﬂ yavaﬂ
oluﬂmaya baﬂlad›. Türkiye’de büyüme
1980’e kadar hep devlet destekli geliﬂti.
1980’den sonra bankac›l›kla beraber yavaﬂ
yavaﬂ ihracat baﬂlad›. Korumac› tedbirlerin
azalmas›yla beraber yabanc› sermaye giriﬂi
oldu. Ancak miktarlar çok azd›. Yak›n
zamana kadar bu giriﬂ y›lda 900 milyon
dolar baraj›n› aﬂamam›ﬂt›r. ‹lk kez büyük
yabanc› sermaye üçüncü cep telefonu
operatörünün özelleﬂtirilmesiyle 2,8 milyar
dolar seviyesinde Türkiye’ye girdi. Ama
yabanc› sermayeye do¤rudan yabanc›
sermaye olarak de¤il, portföy yat›r›mlar›
olarak da bakmak laz›m. Dolay›s›yla
dünyada likiditenin önemli ölçüde
fazlalaﬂmas›yla beraber yüksek getiri
vaadiyle, de¤iﬂen pazarlara ve Türkiye’ye
yabanc› sermaye gelmeye baﬂlad›.
Geçti¤imiz sene yaklaﬂ›k 10 milyar dolar
yabanc› sermaye giriﬂi oldu. Bu sene de
özelleﬂtirme ve ﬂirket devralmalar›yla 18
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milyar dolarl›k bir yabanc› sermayeden
bahsediyoruz.
Türkiye’de markalar›n oluﬂmas› da ancak
90’lardan sonra gerçekleﬂmeye baﬂlad›.
Perakende sektörüne bakt›¤›m›z zaman
asl›nda perakende sektöründe
küreselleﬂmeyi ve küresel anlamda rekabeti
1990’lar›n baﬂ›nda yaﬂamaya baﬂlad›k.
1990’da önce Alman Metro hemen
arkas›ndan da Carrefour Türkiye’ye geldi.
Türkiye’de perakendecili¤in öncüsü olarak
Migros’un geçmiﬂi 1954’e dayan›yor. 52
y›ll›k geçmiﬂe sahip olan ﬂirket as›l ata¤›n›
da 1990’dan itibaren yapmaya baﬂlad›.
1990’dan sonra Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas› ve Türki Cumhuriyetlerin etki
sahas›nda 15 cumhuriyetin ba¤›ms›z hale
gelmesiyle beraber Migros gözünü
yurtd›ﬂ›na çevirdi. 2006 sonu itibariyle 3
milyar dolar konsolide ciro büyüklü¤ü ve 2
milyar dolar piyasa de¤erinden
bahsetti¤imiz bir oyuncu haline geldi.
Bugün yurtd›ﬂ›nda 6 pazarda faaliyet
gösteriyor. Türkiye’de Migros, yurtd›ﬂ›nda
da Ramstore markas›n› kullan›yoruz. Rusya,
Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Makedonya ve en son K›rg›zistan’la beraber
Türkiye’ye yak›n co¤rafyada bölge

ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz. Konsolide
olarak bugün ciromuzun yaklaﬂ›k yüzde
13’ü yurtd›ﬂ›ndan geliyor. Konsolide derken
ﬂunu kastediyorum; Rusya d›ﬂ›nda bütün
ülkelerde yüzde 100 kontrole sahibiz. Ancak
Rusya’da oluﬂturdu¤umuz ve Türkiye içinde
çok önemli bir vaka analizi oluﬂturabilecek
yüzde 50-50’lik ortak giriﬂim modeli var. Bu
da Enka Migros’un Rusya’da oluﬂturdu¤u
birliktelik modelidir. 1997 y›l›nda Migros
gibi kendisini perakendede kan›tlam›ﬂ ve
know-how’›n› oluﬂturmuﬂ, Enka gibi
yurtd›ﬂ›nda çok önemli bir inﬂaat ata¤›na
girmiﬂ iki firma bir araya gelerek yeni bir
model oluﬂturdu. Ramstore markas›n›
Rusya’da bugünlere taﬂ›d›. Dolay›s›yla
konsolide anlamda Migros’a Rusya’dan
sa¤lad›¤›m›z finansal neticelerin yüzde 50’si
dahil oluyor. Bu anlamda yüzde 14’ü ama,
kombine anlamda bizim yurtd›ﬂ›ndan
sa¤lad›¤›m›z sat›ﬂ geliri 20 milyon dolar
olarak gerçekleﬂti.
M. Rauf Ateﬂ Yurtd›ﬂ›nda genellikle
birleﬂme ve devralma yöntemleri tercih
ediliyor. Bir de onu takip eden Greenfield
yat›r›mlar› var. Siz bildi¤im kadar›yla
a¤›rl›kl› olarak Greenfield’a yönelmiﬂ
durumdas›n›z. Bunun ard›ndaki rasyoneli

biraz paylaﬂabilir misiniz?
Dr. Haluk Yükler 1997 y›l›nda ilk olarak
bu ülkelere gitti¤imiz zaman, asl›nda
satamayacak hiçbir ﬂey yoktu. Daha yeni
geliﬂmeye baﬂlayan yani aç, bakir bir
pazard›. Doyurulmas› gereken tüketici vard›,
ihtiyaçlar sonsuzdu, gelirler yeni yeni
artmaya baﬂlam›ﬂt›. Asl›nda ihtiyaçlar›n ne
oldu¤unu ve nas›l karﬂ›lanmas› gerekti¤ini
Migros yaﬂayarak ö¤rendi ve ilkleri getirdi.
Pazar› markalarla tan›ﬂt›rd›, bir tüketici
kültürünün oluﬂmas›na yard›mc› oldu.
S›f›rdan yat›r›mla girmek bir anlamda bizim
için zorunluluktu. Çünkü ortada yer
al›nabilecek bir ﬂirket söz konusu de¤ildi.
Ancak ﬂu anda yavaﬂ yavaﬂ yerel
sermayenin oluﬂmas› ve belli büyüklüklere
gelmesiyle devralma ve birleﬂmelerden
bahsedebiliyoruz. Bu da öncelikle Rusya’d›r.
H›zl› büyümesi, karbon ekonomisinin
getirdi¤i sermaye zenginli¤i ülkeyi bugün
hemen her sektörde cazip bir pazar haline
getirdi. Herkes Rusya’ya odaklanm›ﬂ
durumda.
M. Rauf Ateﬂ Can Bey, siz iﬂ
geliﬂtirmeyle ilgilendi¤iniz için pazarlar›
dolaﬂ›yorsunuz. Türk ﬂirketi global
pazarlarda yat›r›m yaparken nelere dikkat
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etmeli? Hangi kriterlere bakarak orada
potansiyel oldu¤unu görebilir? Kendi
örne¤inizden hareketle bu sorulara yan›t
verir misiniz?
Can Çaka Tabii bir yat›r›m karar› çok
kompleks bir karar. Ama basite
indirgeyebiliriz. ‹ki aç›dan bak›yorum. ‹lk
olarak pazar›n büyüme potansiyeli. Ne
kadar büyümeye aç›k, gelecekte ne kadar
f›rsat yaratabilecek bir pazar? Di¤er anlamda
da, bu pazar ne kadar konsolide olmuﬂ? Bu
pazar›n kaç oyuncusu pazar›n ne kadar›na
hakim? Pazarda zaten var olan güçlü bir
operasyon, organizasyon varsa sizin rekabet
ﬂans›n›z azal›yor.
Örne¤in yüzde 50 çok konsolide olmuﬂ
bir pazar de¤il. Ama yüzde 70-80, konsolide
olmuﬂ bir pazar demektir. Biz Efes olarak
tek bir model benimsemedik. Çok yo¤un
sat›n almalar da yapt›k. Mesela Türkiye’nin
en büyük yurtd›ﬂ› sat›n almalar›n›
gerçekleﬂtirdik. Bir sene içinde yurtd›ﬂ›nda 4
sat›n alma yapt›¤›m›z oldu. O aç›dan ﬂu
anda Efes bira taraf› olarak dünyan›n 16’nc›
Avrupa’n›n 6’nc› bira kuruluﬂuyuz. Biz
global olmaya baﬂlam›ﬂ bir ﬂirketiz. Asl›nda
global anlamda oyuncu olman›n ilk ad›m›
sermaye biriktirmek, ikinci ad›m› da marka

oluﬂturmak. Yurtd›ﬂ›na ilk ç›kan Türk
ﬂirketleri bizim gibi, Migros gibi,
markalaﬂmaya baﬂlad›. Bir anlamda da
bizleri takip eden, sermaye oluﬂturan,
operasyon oluﬂturmaya çal›ﬂan Türk
ﬂirketleri var. Biz kendi aç›m›zdan belirli bir
büyüklü¤e ulaﬂt›k ve bulundu¤umuz
ülkelerde marka de¤erleri yaratan bir ﬂirket
olduk.
M. Rauf Ateﬂ ‹brahim Bey, global
ﬂirketleri, Türk ﬂirketlerini konuﬂuyoruz.… Bir
Türk ﬂirketinin global ﬂirket olmas› için nas›l
bir düzeye ulaﬂmas›n› beklemeliyiz?
‹brahim Kavrako¤lu Baﬂar› neyi
gerektiriyor, ne yap›l›rsa baﬂar›l› olunuyor
diye baﬂlayal›m ki Türk ﬂirketleri onu
hedeflemiﬂ olsun. Az önce Efes Grubu’nun
at›l›m›nda bir pazara girerken önce pazar
geliﬂiyor mu, rakipler ne kadar köﬂeleri
tutmuﬂ diye bak›ld›¤›n› gördük. Mesela bu
kriterler çok önemli. Fakat bunu Amerikal›
da Frans›z da düﬂünüyor. Türklerin burada
olaya nas›l bakmalar› laz›m? Bizim
handikap›m›z küreselleﬂmeye çok geç
baﬂlam›ﬂ olmam›z. Belli bir tecrübe maalesef
yok. 1983 y›l› milat dedim. Demin Ömer
arkadaﬂ›m›z da çok çarp›c› örnekler verdi.
Kore’nin Tayvan’›n geliﬂmesinin ne kadar
‹BRAH‹M KAVRAKO⁄LU
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h›zl› oldu¤u konusunda. küresel zihniyet
çok önemli. Buna bir örnek verelim
isterseniz...… Dan›ﬂmanl›k yapt›¤›m›z baz›
ﬂirketler küresel aç›l›ma girdi¤i zaman
Türkiye’deki en iyi yöneticileri onlar›n
baﬂ›na getirdik. Ama Türkiye’de ﬂirket
yönetiminde baﬂar›l› olan genel müdürler
yurtd›ﬂ›nda baﬂar›l› olamad›lar. Ben bir
numaral› faktör olarak bunu söylüyorum.
Küresel bir bak›ﬂ aç›s›, zihniyet, mantalite
gerekiyor. Bu bir altyap› meselesi. Yurtd›ﬂ›
kültürü baﬂta geliyor.
Birinci gerekli ﬂey küresel yönetici.
‹kincisi stratejik bak›ﬂ. O sektörün
dinami¤ini çok iyi anlamak gerekiyor.
Efes’in yurtd›ﬂ› aç›l›m›nda hangi faktörlerin
baﬂar›y› getirdi¤i hangilerinin baﬂar›s›zl›¤›
getirdi¤i detayl› incelenmiﬂ durumda. Bu
sektörlere göre de¤iﬂir. Elektronikte
baﬂkad›r, ﬁiﬂecam’da baﬂkad›r. Mesela bir
ﬂiﬂenin ekonomik yar› çap› 400 kilometreyi
geçmez. Ama züccaciyeninki 4 bin
kilometre bile olabilir. Elektronikte
tamamen küresel olabilirsiniz. Dolay›s›yla
sektörün stratejisine uygun stratejiler
belirlenmeli.
Üçüncü faktör, belki literatürde
gözükmüyor ama özgüven meselesi.
Kendine güvenmeyen bir kiﬂi ya da kurum
kesinlikle dünya öncüsü olamaz. Yak›n
zamanlardan bir örnek vereyim. Birkaç y›l

önce dan›ﬂmanl›¤a baﬂlad›¤›m›z özellikli bir
çelik ﬂirketi, bugün sektöründe bir numara.
Merdane ve büyük iﬂ makine üretimlerinin
yüzde 90’›n› yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtiriyor.
De¤iﬂik bölgelerde ofisleri, ﬂirketleri var
yani bir network kurmuﬂ durumdalar. Hatta
ﬂimdiki hedef buradan kazan›lan özgüvenle
orta boy merdanede de var olmak. Bunlar
çok iddial› hedefler asl›nda. Yüz y›lda bu
noktalara geliniyor. Di¤er maddeleri
arkadaﬂlar›m da izah ettiler. Bu üç
maddenin çok önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Yönetici kararlar› çok mühim
ve bir iﬂin çok fazla yönü var. Markan›n çok
üzerinde çok durmad›m. Çünkü markas›z da
küresel bir oyuncu olunabilir. Teknolojide o
kadar güçlü olursunuz ki küresel oyuncu
olabilirsiniz. Bir örnek vereyim, Intel
markas›zd›r. “Intel inside” kullanmaya
baﬂlad›ktan sonra marka oldu. Teknolojiye
aﬂina olanlar bilirdi, ama sokaktaki vatandaﬂ
bilmiyordu. Intel dedi ki; “Sokaktaki
vatandaﬂ da bilsin, sat›n alaca¤› bilgisayar›n
içinde Intel olmas›n› istesin.” Bu güzel bir
stratejiydi asl›nda. Bunu yazd›rabildi. Herkes
bunu yazd›ramaz. Benim “Teknoloji
olmadan asla” diye bir makalem var. Yani iﬂ
ne olursa olsun g›da sektörü de olsa, tekstil
de olsa onun teknolojisine hakim olmak
gerekiyor. Kaba kuvvetle, iﬂ gücüyle falan
olmaz.

İBRAHİM KAVRAKOĞLU

YÖNET‹C‹LER
“KÜRESEL Z‹HN‹YETL‹

GEREK‹YOR”

Mesela Çinlilerin çok hızlı gelişmesinin başlıca sebeplerinden biri çok sayıda Çinli’nin
yurtdışında faaliyet içinde bulunması. Japonlar da aynı şekilde. Yakın zamana kadar dünyanın en
yüksek ihracatını yapan ülkelerin başında Japonya geliyordu. Japonlar da yurtdışına çok sayıda
insan göndermişler. Üstelik bunu 1863’ten başlayarak yaptılar. Kapalı kalmanın kendi felaketleri
olacağını görerek Japon derebeyleri kafa kafaya verdiler. “Ne yapmalıyız” dediler ve ilk madde
küreselleşme oldu. Bunun üzerine binlerce insanı başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere
yurtdışına gönderdiler. Mesela 1960’lı yıllarda Japon ekonomisi büyük değildi. Yurtdışında Japon
iş merkezleri kurdular. Ürünler çok satılmadı ama bu sayede yurtdışını çok iyi tanıdılar. Dış ticaret
şirketleri kurdular. Bunlar grupların şirketleriydi Koç’un Ram’ı gibi, ama bunları sadece üzerinden
malı geçirmek için yapmadılar, oralarda yerleşik oldular, ilişkiler kurdular.
Türkiye küresel, network kurabilen yöneticiler yetiştirmeli. Yıllar önce, 1990 yılında Ziraat
Bankası’nın bir şubesindeki müdür gittiği yerde o şubeyi en büyük şube haline getirdi. “Nasıl
başardınız bunu” dedik. Şube müdürü başarısının nedenini şöyle açıkladı. “Bakın bizim işimiz para
ile ilgili. Zengin insanları bulmamız lazım. Zengin insanlar o muhitte nerede varsa ben oraya
giderim. İzmir’deki şubede çalıştığım dönem kulüplere üye oldum. Ne kadar zengin insan varsa
onlarla tanıştım. Amerika’da New Jersey’e gittim, baktım zenginler golf oynuyor, ben de oynadım.
Network’ümü kurdum. Gece kulüplerine bile gittim.” Bizim de network kurmamız gerekiyor. Bugün
Muhtar Kent, Coca-Cola başkanlığına gidiyor. Kendisiyle yakın çalıştım. Muhtar Bey işi çok iyi
biliyor. Birçok ülkede çok sayıda saygın insan tanıyor. Çünkü kendisi küresel bir insan.
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Bir maddeye daha de¤inmek istiyorum.
Ömer Bey’in çok hakl› olarak üzerinde
durdu¤u bir konu vard›. Devlet
politikalar›na dikkat çekti. “Devlet ne
yapmal›” konusuna de¤inmek istiyorum.
Ömer Bey, “1989 y›l›nda devlet ihracatla
kalk›nma politikas›n› b›rakt›, finansla
kalk›nma politikas›n› seçti” dedi. Bunun
mimarlar› da dönemin yöneticileri. Biri
merkez bankas› yöneticisi biri de dönemin
ekonomi bakan› Güneﬂ Taner. Türkiye’ye
para çekmek istediler. Türkiye’ye paray›
çekmek için yüksek faiz ödemeniz
gerekiyor. Nitekim Türkiye, 17 y›ld›r yüksek
faiz politikas›n› seçti. Japon Yeni, ABD
Dolar›’na karﬂ› uzun y›llar 360’a 1’di. ﬁimdi
118’e 1 oldu. Düﬂünün, 4 kat› de¤erlenmiﬂ;
demek ki o süre içinde yani global olana
kadar de¤erini ne kadar düﬂük tutmuﬂlar.
Tayvan paras›n›n de¤eri çok düﬂüktü, ayn›
ﬂekilde Güney Kore paras›n› çok düﬂük
tuttu. Yani küresel oyuncu olmak
istiyorsan›z, içerisini ucuz tutacaks›n›z ki
d›ﬂar›ya mal gönderip, fiyat rekabeti
yaratabilesiniz. ﬁu anda Türkiye maalesef
pahal› geliyor.
M. Rauf Ateﬂ Siz yetiﬂmiﬂ, nitelikli
yöneticiye dikkat çektiniz. Bir de giriﬂim
ruhu ve finansman gerçe¤i var. Ömer Bey’e

sormak istiyorum. Global ﬂirketler yaratmak
için Türkiye’de bu iﬂi baﬂarabilecek
giriﬂimci, iﬂadam› ve do¤al olarak da
finansman var m›? ﬁirketler bu yat›r›mlar›n›
nas›l finanse edebilirler?
Ömer Yüngül ﬁimdi art›k finansman›n
ülkesi, dini yok. Finansman her yerde çok
mobilize. Üç kuruﬂ avantaj› gördü¤ünde
alyuvarlar gibi hemen sald›r›yor. Dünyada
bu böyle. Yani onun için e¤er sizin iyi bir
hikayeniz varsa, buna mutlaka bir
finansman yaratabiliyorsunuz. Ama burada
hikaye, vizyon çok önemli ve iﬂi yapacak
insan kayna¤› çok mühim. Türkiye bu
konuda, özellikle insan kayna¤›nda
hakikaten çok avantajl›. Vizyonda da çok
iyiyiz. 1980’de 2,9’dan bugün 500 milyar
dolarlar› telaffuz edebiliyoruz. Bu bile
vizyonumuzu gösteriyor.
Türkiye’de tabii hala yerel faiz yüksek.
Bunun avantajlar› da, dezavantajlar› da var.
ﬁimdi bütün dünyadaki fonlar›n
kulaklar›ndan para f›ﬂk›r›yor. Para da
kârlar›n çok olabilece¤i yerlere gidiyor.
Dünyaya bakt›¤›n›zda bugün geliﬂmekte
olan ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan ve
Çin, ki buna ﬂimdi Türkiye’yi de eklediler.
Bu ülkelere bakt›¤›n›zda Türkiye haricinde
di¤er ülkelerin art›k borçlar›n› önceden

ÖMER YÜNGÜL

“AB’YE GEÇ G‹RMEM‹Z

AVANTAJ”

Belki buna bazı arkadaşlarımız karşı çıkacak ama AB’ye girmemiz için önümüzde zamanın
olmasını olumlu buluyorum. Ben biraz başka bir pencereden bakmak istiyorum. AB’ye girmiş
ülkelere baktığınız zaman sosyal olaylardan dolayı firmaların yüklerinin çok fazla arttığını
görüyoruz. Özellikle bütçeleri zorlanan ülkelerde bu ciddi problemler teşkil ediyor. Biz ise şu anda
Gümrük Birliği’ndeyiz ve belli bir sürecimiz var. Bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor;
tabanı kökleri çok sağlamlaştırmalıyız. Bu bizler için çok büyük bir avantaj. Biz bu arada balık
tutmayı öğreneceğiz. Eğer çabuk girersek balık yemeyi öğreneceğiz. Onun için bizim mutlaka
öğrenmemiz lazım.
Tekstilde çok korkuluyor; Çin geliyormuş, Malezya kapıdaymış, bence hiç korkmaya gerek yok.
Çünkü artık Türk tekstilcileri o kadar güzel işler yapıyorlar ki biraz daha sermaye birikimleri olsaydı
markalaşma yolunda da çok yol alacaklardı. Japonya Amerika’yı taklit etmiş, üretim yapmış,
sermaye biriktirmiş dünya kadar markası olmuş. Kağıdından otomotivine kadar her şeyini yapmış.
Kore de Japonya’yı taklit ederek markalar yarattı. Bizde de bu iş oluşuyor. Ağlıyoruz, şu oluyor, bu
oluyor diye ama ben inanıyorum ki Türk tekstili de, belki biraz konsolidasyon olacak, ama iyi yerlere
gelecek. Gıda yani tarım sektöründe bütün dünya organik tarıma gidiyor. Avrupa’da iklimiyle, toprak
kalitesiyle organik tarımın Türkiye’den daha iyi yapılabileceği başka bir ülke var mı?
Hep petrol diyoruz ama bizim daha el değmemiş o kadar çok yeraltı kaynaklarımız var. Bütün
büyüklerimize çok kızıyorum. Enerjide yüzde 60 yurtdışına bağımlıyız. Bunlar bizim ayıbımız, bu
kadar kömür madenlerimiz, su kaynaklarımız olduğu halde yatmış uyumuşuz, ondan sonra da ithal
etmişiz. Bu saydığım sektörlere baktığınızda Türkiye’nin inanılmaz bir potansiyeli var. İnsan
kaynağı da var. Biz bunları çok rahatlıkla avantaja döndürebiliriz. 500 milyar dolar ihracat emin
olun hiç uzak değil.
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ödedi¤ini görüyorsunuz. Bu bizim içimizi
karart›yor. Ama di¤er bir bak›ﬂ aç›s›yla bu,
do¤rudan para giriﬂi potansiyelinin çok
yüksek olmas› anlam›na geliyor. E¤er biz
bunu iyi kullan›p, iyi ﬂekillendirirsek
bundan bir nema sa¤lar›z. Ama biz bunu
hiçbir ﬂekilde üretime aktaramazsak o
zaman da sonuç kötü olur. Dolay›s›yla
finansman eskisi kadar zor de¤il. Eskiden
bir tren vard›, onu kaç›rd›k. Duvarlar›
örmüﬂtük. Bugün Türkiye’de en köklü
kuruluﬂlar dahi büyük özelleﬂtirmelerde çok
zorlan›yorlar. Bu finansman›n do¤ru ﬂekilde
oluﬂturulamamas›ndan kaynaklan›yor.
Ben Türkiye’nin bu aç›dan çok avantajl›
oldu¤unu düﬂünüyorum. Ayr›ca Türkiye
Avrupa’n›n üretim üssü olmaya tek aday
ülke. Nüfusu çok genç, co¤rafi olarak çok
iyi bir yerde ve bütün enerji koridorlar›n›n
göbe¤inde yer al›yor. Buna karﬂ›l›k ihtiyar
ama sermayesi bol bir Avrupa var. Bugün
Türkiye’de hangi sektöre girerseniz girin,
çok k›sa sürede yabanc› ortak
çekebiliyorsunuz. Mesela otomotivde, beyaz
eﬂyada bu iﬂlerin KOB‹ dedi¤iniz

birimlerinin merkezi ‹talya’yd›. ‹talya,
KOB‹’lerin etraf›nda ana yat›r›mlar›n
toplanmaya baﬂlamas›yla büyüdü. Ayn›
durum Türkiye için de geçerli ve çok büyük
bir avantaj bu. Türkiye’de iﬂçilik hakikaten
çok pahal› ve bunu çok daha iyi yerlerde
tutmam›z gerekiyor. Ama ﬂu anda bütün
dünyan›n sorunu bu. Ancak onlar›n
altyap›lar›n› tamamlam›ﬂ olduklar›n›
unutmamam›z gerekiyor. Biz daha maalesef
altyap›m›z› tamamlayamad›¤›m›z için ufak
titreﬂimlerden çabuk etkileniyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Ömer Bey, benim
size bir baﬂka sorum daha var. Türkiye’de
2-3 y›l önce LCD ekran üretmek için bütün
üreticiler gerekirse güçlerini
birleﬂtirebileceklerini söylüyorlard›. “Bunu
üretirsek küresel anlamda Türkiye’deki
üreticiler önemli bir eﬂi¤i aﬂm›ﬂ olur”
deniyordu. Ama daha iki ay önce hükümet
geldi ve bu teklifin hala geçerli olup
olmad›¤›n› sizlere sordu. Siz de “Bu f›rsat
kaçt›” dediniz. Onlar da “Yeni bir f›rsat var
m›” diye sordular. Türkiye’deki elektronik
üreticilerine küresel oyuncu olma ﬂans›

ÖMER YÜNGÜL

2007 /

21

yaratacak yeni bir iﬂ fikri veya f›rsat› var m›
ﬂu anda?
Ömer Yüngül Baﬂka bir ﬂey var m› diye
bir ﬂey yok. 1945 y›l›nda Amerika Patent
Baﬂkan› “Art›k icat edilecek bir ﬂey kalmad›”
demiﬂ. Böyle bir ﬂey yok tabii ki. Bizim
imaj› de¤iﬂtirmemiz laz›m. 1960’larda,
70’lerde gazetelerde sanayicinin karikatürü
nas›ld›? Fötr ﬂapka, a¤›zda puro, ceplerden
dolarlar ç›k›yor. Sanayici böyleydi. ﬁimdi
Migros, Vestel, Efes Pilsen’e bak›yorum,
bunlar tam bir kahraman.
Sorunuza gelecek olursam, hiçbir ﬂey
kaçm›ﬂ de¤il. Dünyada her ﬂey o kadar h›zl›
büyüyor ki bizim bu iﬂlere biraz kaynak
ay›rmam›z gerekiyor. Türk ﬂirketlerinin
sermaye yap›s› ortada, devletin desteklemesi
gerekiyor. Ama en ufak bir art› olanakta da
kendi çap›m›zda masaya oturup çal›ﬂ›yoruz.
Ne kadar geç olursa olsun, daha çok f›rsat
var.
Murat Kural Ben buna bir ekleme
yapmak istiyorum. Dünyada muazzam bir
çeﬂitlenme var. 50-60 y›l önce 2-3 çeﬂit
bardak vard›. 80’li y›llarda ﬁiﬂecam’da,
züccaciyede 5 bin ürün çeﬂit vard›. ﬁimdi
ise patlama var. Bir tip televizyon vard›,
ﬂimdi bir dükkana giriyorsunuz yüzlerce
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ürün var. Vestel ayda 10 bin model
televizyon yap›yor. Toyota’n›n 35 bin 700
türev ürünü var. Ben de Ömer Bey’e
kat›l›yorum. Her an muazzam bir çeﬂit
patlamas› oldu¤u için çok iﬂ var.
M. Rauf Ateﬂ Sedef’in sordu¤u galiba
ﬂuydu: Türk hükümeti LCD’de dünya gücü
olal›m istemiﬂ. Fakat devlet, o f›rsat›
kaç›rm›ﬂ. ﬁimdi dönüp televizyoncuya demiﬂ
ki “Baﬂka ne var?”
Ömer Yüngül Devlet Planlama Teﬂkilat›
1963 y›l›nda ülke stratejileri belirleyelim
diye bu dedi¤inizi yapmak istedi. Aynen
Japonya’da, Kore’de oldu¤u gibi devlet
öngörsün istedi. ﬁu firmalar televizyon, bu
firmalar buzdolab› iﬂi yaps›n gibi bir yap›
kurulmak istendi. Fakat biz çuvallad›k.
Ankara’da her sektöre iki uzman düﬂüyor.
‹ki uzman›n, binlerce uzman›n çal›ﬂt›¤›
ﬂirketlere “Dünya ﬂuraya gidiyor, buraya
dönüyor” gibi öngörüler getirmesi mümkün
olmad›. “Bu konuya yat›m yap›n” basiretini
göstermeleri madden mümkün de¤ildi.
Bugün Avrupa’daki KOB‹’ler Türkiye’ye
gelmek için herkesle konuﬂuyor. Biz yak›n
çevremizde görüyoruz. Bu bence çok
sevindirici bir geliﬂme. Çünkü eninde
sonunda sanayiler Türkiye’ye gelecektir.

Elektronikte Türkiye Avrupa’n›n bir
numaral› ülkesi, otomotivde çok ciddi
miktarda ana mamul d›ﬂ›nda ara mamul
ihracat›m›z var. Bunlar ana sanayileri de
mutlaka Türkiye’ye getirecek. Bu hafif ticari
araçlarla baﬂlad›, nerelere gitti. Mutlaka
hepsi gelecek. Beyaz eﬂyada da ara mamul
ihracat› çok yüksek.
Can Çaka Finansman ve giriﬂimcilik
konusuna ben bir ﬂeyler eklemek istiyorum.
Biz gerçekten giriﬂimcili¤i yüksek olan bir
ülkeyiz. Belki do¤al ﬂartlar›m›zda herhangi
bir do¤al maden zengini olmad›¤›m›z için
bu zor co¤rafyada, dünya ile rekabet
edebilmek için giriﬂimcilik ruhumuz geliﬂmiﬂ
durumda. Bence bunu devam ettirmemiz
laz›m. E¤er iyi bir hikayeniz varsa,
finansman bulursunuz. Hele bugünün
ortam›nda, dolarlar›n kulaktan f›ﬂk›rd›¤› bir
dünyada bunu yapabilmek çok daha kolay.
Ama bence baﬂar›n›n temelinde giriﬂimcilik
yat›yor.
Finansman konusunda birkaç noktaya
daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle
916 milyar dolarl›k bir yabanc› sermaye
ak›m› oldu. Private equity (risk sermayesi)
ﬂirketlerinin daha çok etkisi olmaya baﬂlad›.
Bunlar›n toplam d›ﬂ yat›r›mlar içindeki
paylar› daha önce yüzde 5’ler
civar›ndayken, geçen y›l yüzde 19’a
yükselerek 135 milyar dolara ulaﬂt›. Bu
ald›klar› pay da devaml› art›yor. Bunun yan›
s›ra yabanc› ortakl› ﬂirketlerle ilgili de bir
tablo vermek gerekiyor. Bugün dünyada
yabanc› ortakl› ﬂirketlerin toplam yapt›klar›
sat›ﬂ 22 trilyon dolar› aﬂm›ﬂ durumda.
Bununla beraber yabanc› ortakl› ﬂirketler ve
bunlara ba¤l› ortaklar›n say›s› 770 bini
buluyor ve bunlar›n toplam ihracat› 4
trilyon dolar› aﬂm›ﬂ durumda. Buna paralel
olarak da 62 milyon kiﬂinin bizzat çal›ﬂt›¤›
büyük bir grup olarak oluﬂuyor. Ben bu
noktada “Greenfield projeleri” ile ilgili
olarak finansman› nas›l hallediyorsunuz ya
da finansman konusunda neler
yap›yorsunuz; bu konuda bilgilenmek
M. RAUF ATEﬁ Türkiye’deki büyük
ﬂirketler genellikle bölge ülkelerine
yat›r›m yap›yorlar. ﬁirket hedefine
odakland›¤›m›zda küresel ﬂirket olmaya
aday Türk ﬂirketlerinin bölge d›ﬂ›
ülkelerde ﬂans› var m›?

istiyorum.
Dr. Haluk Yükler Ben 1954 y›l›nda
Türkiye’ye gelerek modern perakendecili¤i
kuran ‹sviçre Migros ile 1974’te
‹sviçrelilerden hisseleri alarak Migros Türk’ü
bugünkü düzeyine getiren Koç Grubu
aras›ndaki temel bir farkl›l›¤a de¤inmek
istiyorum. ‹sviçre Migros yap› olarak
‹sviçre’de bir kooperatif. Kendine ait üretim
tesisleri, sat›ﬂ noktalar› var. Ama yurtd›ﬂ›
operasyonu anlam›nda Fransa ve
Almanya’daki s›n›r ötesindeki birkaç ma¤aza
d›ﬂ›nda tamamen ‹sviçre’de faaliyet
gösteriyor ve bir numaral› perakendeci.
Biz Türk giriﬂimci olarak sistemati¤i, iﬂ
yapma disiplinini ö¤rendikten sonra bunun
üzerine çok önemli bir yetkinli¤i elde ettik.
Giriﬂimcilik ruhumuzu kulland›k ve risk
ald›k. Dolay›s›yla 1990’lar›n sonuna do¤ru
Rusya pazar›na ad›m att›¤›m›z zaman
asl›nda Türkiye’nin ve Türkiye ﬂartlar›n›n
bize ö¤retti¤i çok önemli dersler vard›.
Yüksek enflasyonist ortamda iﬂ yapma
becerimizden yararland›k. Ekonomik
türbülansa dayan›kl›l›¤›m›z›n semeresini
Rusya krizinde çok iyi gördük ve bu
beceriyi kulland›k. Perakendenin ayr› bir
özelli¤i var, perakende negatif iﬂletme
sermayesi yaratan bir sektör. Dolay›s›yla
kendi nakdini bu ﬂekilde oluﬂturuyor.
Rusya’da A¤ustos 1998’de bütün yabanc›
yat›r›mc›lar kepenk indirmeye
baﬂlad›klar›nda, biz bu beceriyi baﬂar›yla
kulland›k ve yat›r›ma devam karar› ald›k.
E¤er krizi görüp ülkeden kaçsayd›k,
Ramstore bugünkü baﬂar›s›na ulaﬂamazd›.
Ramstore Rusya’da yerel bir marka gibi
alg›lan›yor. Çünkü Rus tüketicisi biliyor ki
en dar zaman›nda mal ve hizmet ihtiyac›n›
aç›k olan Ramstore ma¤azalar›ndan ve
uygun fiyatlarla temin etti. Bugün itibariyle
Rusya’ya 550 milyon dolar yat›r›m yapt›k.
Y›lsonu itibariyle de 68 ma¤aza açm›ﬂ
olaca¤›z. Bunlar›n 11 tanesi al›ﬂveriﬂ
merkezi ve bu al›ﬂveriﬂ merkezleri içinde de
çok önemli Türk markalar›na yer veriyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Can Bey, size sormak
istiyorum. Türkiye’deki büyük ﬂirketler
genellikle bölge ülkelerine yat›r›m
yap›yorlar. ﬁirket hedefine odakland›¤›m›zda
küresel ﬂirket olmaya aday Türk ﬂirketlerinin
bölge d›ﬂ› ülkelerde ﬂans› var m›? Oralarda
yat›r›m yapma ﬂanslar›n›n oldu¤unu
düﬂünüyor musunuz? Yoksa Türk ﬂirketleri
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için en ideal bölge Türkiye’nin komﬂu
ülkeleri mi?
Can Çaka Tabii ki odaklanmak, belirli
bir bölgede yönetimsel, kültürel yak›nl›k,
ulaﬂ›m gibi avantajlardan yararlanmak
önemli. Ama aç›kças› küresel rekabetin bir
üst seviyesinde bizim amac›m›z, bu
bölgenin d›ﬂ›na ç›kabilmek. Bir noktada,
Güneydo¤u Avrupa’daki yat›r›mlar›m›z
bizim Avrupa’ya ilk ad›mlar›m›z. Stratejimizi
biraz daha bölgesel oyuncudan, gücünü
bölgesinden alan dünyan›n en büyük
ﬂirketlerinden biri olmak olarak
konumland›rd›k. Bu aç›dan bölge d›ﬂ›na
ç›kmak ya da farkl› co¤rafyalarda faaliyet
yaratmak da yeni f›rsatlar› yakalamak
aç›s›ndan önemli. Geliﬂen pazarlarda riskin
yüksek oldu¤unu düﬂünürseniz, Avrupa’ya
giderek riski azaltt›k. O nedenle biz art›k
kendimizi herhangi bir bölgede
görmüyoruz. Daha iyisini yapabilece¤imizi
kan›tlad›k. O nedenle Efes Grubu olarak
dünyada önemli bir oyuncu olmak ad›na
kendimize özgüven duymay› ö¤rendik.
Birçok Türk ﬂirketi için de durum farkl›
de¤il. Özel rekabet avantaj› yaratabilecekse
orada yat›r›m yap›yorlar. Çin’e gidenler var.
Üretimini, teknolojisini oraya taﬂ›ma
aﬂamas›nda olan firmalar›m›z var. Türk
ﬂirketleri aﬂama aﬂama küreselleﬂiyor.
M. Rauf Ateﬂ Murat Bey, siz ﬂirketleri
yak›ndan izleyen bir yat›r›m bankas› olarak
Türk ﬂirketlerinin bölge d›ﬂ›na aç›lmalar›
ﬂans›n› nas›l görüyorsunuz? Hangi
sektörlerde Türk ﬂirketlerinin küresel ﬂirket
olma ﬂans› daha yüksek?
Murat Kural Globalleﬂme için nelerin
gerekti¤i son derece ayr›nt›l› olarak
vurguland›. Ben bu noktada baz› ilaveler
yapmak istiyorum. Yurtd›ﬂ›na yat›r›m
yapmak isteyen ﬂirketler iç piyasadaki
durumlar›n› ve iç piyasadaki rekabet
koﬂullar›n› de¤erlendirmelidir. Burada iki
temel konu var. Biri globalleﬂme konusunda
motivasyon, di¤eri de globalleﬂme ile ilgili
stratejik niyet. Her ﬂeyden önce yurtiçindeki
piyasa doygunlu¤a ulaﬂt›¤› zaman,
ﬂirketlerin piyasadan beklentileri azalmakta
ve d›ﬂ piyasalara aç›lma- globalleﬂme
motivasyonu tetiklenmektedir. ‹kinci
aﬂamada da globalleﬂme ile ilgili stratejik
niyet ortaya ç›k›yor. Globalleﬂme ile ilgili
stratejik niyet ise kâr veya büyüme
odakl›d›r. Bu noktada piyasadaki ölçek
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ekonomisinin avantajlar›ndan yeterince
yararlanamayan, rekabet gücü aç›s›ndan
göreceli olarak biraz zay›f olan ﬂirket o
noktada daha çok kapasite art›r›m› planlar.
Baﬂka bir deyiﬂle global anlamda büyüme
odakl› bir stratejiyi benimser. E¤er iç
piyasada rekabetçi konumu iyi ise o zaman
da kâr odakl›l›¤a yönelir. Büyüme odakl›
stratejik niyette göreceli olarak geliﬂmekte
olan piyasalar, kâr odakl› büyümede ise
daha geliﬂmiﬂ piyasalar daha uygundur
yat›r›m için.
M. Rauf Ateﬂ Ömer Bey’e sormak
isterim. Elektronik sektöründe Türkiye’de
öne ç›kan ﬂirketler var. Elektronikte
Türkiye’nin gücünü korumas›, global
anlamda büyük bir oyuncu olmaya devam
etmesi gelecekte mümkün olacak m›? Vestel
kendi gelece¤ini nas›l görüyor?
Ömer Yüngül Elektronik dünyada çok
büyük bir sektör ama ayn› zamanda da çok
dinamik. Çok h›zl› geliﬂiyor, rekabet var.
Ama özellikle teknolojik ürünleri erken
pazara sundu¤unuz zaman ciddi marjlar
yakalayabiliyorsunuz. Bu noktada yine bir
CAN ÇAKA

IRSAT
“KR‹ZDEN F
YARATTIK”
Türk şirketleri olarak özellikle bölgemizde
oluşan fırsatları ve Rusya ve Orta Asya ile
kültürel yakınlığımızı da girişimcilik anlamında
kullanmamamız gerekiyor. Aslında bunu
kullanıyoruz da. Belki Efes İçecek Grubu’nun
başarısının temel faktörlerinden biri inanmak
oldu. Biz 1998’de Rusya’da kriz çıktığında,
burada yatırıma henüz başlamıştık. “Devam
edelim mi, etmeyelim mi” diye çok
değerlendirdik. Birçok yabancı yatırımcı
Rusya’dan çıktı. Bira sektöründe de
rakiplerimiz o dönemde yatırımlarını askıya
aldılar. Biz yönetim kurulunda iki kere görüştük
ve sonunda devam etme kararını aldık.
Tamamen Ruble’nin bir gecede 7’de 1
değerine düştüğü bir dönemde, buna rağmen
yatırıma devam kararı aldık. Bu bir girişimci
yaklaşımıydı. Krizden fırsat yaratmak istedik.
Başarılı da olduk, bu da bizim Rusya’daki
başarımızda çok önemli bir unsur. Küresel
rekabete geç kalan bir ülkenin temsilcileriyiz ve
tabii ki işimiz çok daha zor. Ama bence
bölgemizin ve kendi özelliklerimizin farkına
vararak girişimciliğimizi avantaja çevirmemiz
gerekiyor.

devlet politikas› olmas› laz›m sonucuna
geliniyor. Devlet politikas› derken “ﬁunu
yap, bunu yap” de¤il. Bir kere e¤itimden iﬂe
baﬂlanmas› gerekiyor. Bir sektör belirliyor
ve “Ben burada büyüyece¤im” diyorsan›z,
bir kere e¤itim aç›s›ndan hemen yat›r›ma
baﬂlamal›s›n›z. Bizim sektörümüze
bakt›¤›n›zda bugün Japonya’da, Kore’de 25
dakika üzerinden uçarak görebildi¤iniz, 20
milyar dolarl›k yat›r›mlar yap›l›yor.
Greenfield’da ise ilk kazma, okula
vuruluyor. Ondan sonra ev ve yan sanayi
geliyor. Yan sanayine de diyorlar ki “Senin
çocuklar›n benim fabrikamda 3 y›l çal›ﬂacak.
Benim kültürümü ö¤renecekler.” Bu bir
politika.
Biz toplant›lara gitti¤imizde, Japonlar,
Koreliler buraya geldi¤inde hep gülüp
geçerdik. Siz bir kiﬂiniz, onlar beﬂ kiﬂidir ve
arkada da üç kiﬂi gelip yaz› yazar, not tutar.
“Nedir bu? Neden bunu yaparlar” derdik.
“Bu kadar adama para m› verilir” diye
düﬂünürdük. Ama yapt›klar› çok

do¤ruymuﬂ. Çünkü çok ciddi bir ﬂekilde
insan kayna¤› yetiﬂtiriyorlarm›ﬂ. Adam
geliyor ve o toplant› havas›n› teneffüs
ediyor, içeride neler konuﬂuluyor, hava
nas›l bunu anl›yor.
Benim Vestel olarak televizyon, yaz›l›m
bir sürü iﬂim var. Amerika’ya yaz›l›mlar
yap›yorum. Bütün bunlar› kaç tane
mühendisle yap›yorum? Sadece 500
mühendisim var. ‹stiyorum ki 20 tane daha
mühendis alay›m. Ama yok, yetiﬂmiyor.
Devﬂirme yap›yorsunuz, bilgisayar
mühendisleri yaz›l›mc› oluyor. Zaten 8 tane
de bu iﬂle u¤raﬂan ﬂirket var. Çal›ﬂan›n›z da
3 kuruﬂ fazlas›n› gördü¤ünde oraya gidiyor.
Haydi bakal›m buyurun. Ama asl›nda kendi
kayna¤›m›za zarar veriyoruz. Gelip bir y›l
çal›ﬂ›yor, 3 kuruﬂ fazla veriyor diye baﬂka
yere gidiyor. Bu bizim insan kayna¤›m›za
da zarar. Adam zaten ilk bir y›l ﬂirketin
havas›na suyuna al›ﬂ›yor, sonra baﬂl›yor bir
ﬂeyler kapmaya. Ama bu bir y›l› dolduruyor,
öteki yere gidiyor. Tekrar s›f›rdan baﬂl›yor
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ama fark›nda de¤il. Dolay›s›yla
kaynaklar›m›z› kötü kullan›yoruz.
Türkiye’de iﬂsizlik var deniliyor, ben
buna inanm›yorum. Türkiye’de çal›ﬂmayan
var. Bak›n, bu masan›n etraf›ndaki bütün
arkadaﬂlar›ma sorun, hepsi kalifiye eleman
s›k›nt›s› yaﬂ›yor. Türkiye’de 77 tane
üniversite var. Bu üniversitelerin yüzde 70’i
teçhizat aç›s›ndan s›f›r. Ne laboratuvar›, ne
bilgisayar› var. Kütüphanesi olmayan
üniversiteler var. Bütün bunlar israf.
Hindistan 2010 için 80 milyar dolar yaz›l›m
ihracat› hedefliyor. Bugün 10 milyar
dolarlarda. Ama bunu baﬂarabilir. Çünkü
yaz›l›m okullar› aç›yorlar. Bizde maalesef
yetiﬂmiyor. “Pakistan’dan, Hindistan’dan
eleman m› alsak” diye zaman zaman
düﬂünüyoruz. ﬁimdi daha de¤iﬂik bir ﬂey
yap›l›yor biz oraya gidiyoruz. Nitekim
‹ngiltere’de bir yaz›l›m ﬂirketi ald›k. Bu

HALUK YÜKLER
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ﬂirketi devﬂirme ile Türkleﬂtirdik. Gururla
söylüyorum, benim bütün dünya devlerinin
kulland›¤› patentim var. Benim çok daha
fazla mühendisim olsa her yere giderim, her
konuya da girerim, ama yeterli kaynak yok.
Kaynaklarda da çok fazla k›s›r döngü var.
Kendi kendimizi bu döngüye sokuyoruz.
Bu bizim sektörde bir sorun ama eminim
bütün sektörlerde benzer problemler var.
Sony’i Samsung’u abart›yoruz; hepsi hikaye,
hepsini yapacak gücümüz var. Ama altta
insan gücü yok. ﬁimdi al›mlar, ortakl›klar
oluyor. Maalesef orta yönetici de çok az.
Türk ﬂirketlerine bak›n 1985-2006’ya kadar
büyüyen, çok h›zl› büyümüﬂ. Çok ciddi bir
ﬂekilde yeni bir fabrika, yeni bir sat›ﬂ
teﬂkilat› kuruldu¤u zaman eleman s›k›nt›s›
çekiliyor. Gidip yabanc›lar› almaya mecbur
oluyorsunuz. Bu yabanc› al›m›na adapte
olamayan ﬂirketler “Ben nas›l yapaca¤›m”

diye düﬂünüyor. Bu endiﬂeden dolay› da
yay›lam›yorlar.
Biz Vestel olarak Rusya’da yat›r›m
yapt›k. Bütün yard›mc› sanayicilerimize
dedik ki “Gelin, size fabrika içinde yer de
veriyorum. Yat›r›m yap›n.” Yüzde 50’si “Ben
buray› nas›l yönetece¤im” diye gelmedi.
Asl›nda bu kara mizah ama gerçek. Bunlara
al›ﬂaca¤›z. Biz yetiﬂme tarz› olarak pek fazla
kimseyi dinlemeyiz, hele Türk olmayan› hiç
dinlemeyiz. En büyük biziz, en iyi biz
yapar›z. Yabanc› hazmediyor, sa¤lam
gidiyor. Türkiye’nin bu sektörde çok büyük
ﬂans› var. Çünkü Avrupa’da hiç kimse
kalmad›, yerimiz de güzel. Ya a¤a olacaks›n
ya da a¤an›n yan›nda bulunacaks›n. A¤a
olamad›¤›m›za göre, a¤an›n yan›nday›z.
Dolay›s›yla para pulun etraf›nda olmam›z,
bizim ﬂans›m›z› çok art›r›yor. Biz umutla
bak›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Küreselleﬂme yolunda
yap›lan hatalar da var. Sizce baﬂar›ya giden
yolda nerede hata yap›yorlar?
‹brahim Kavrako¤lu Biraz önce, stratejik
niyetten bahsedildi ama bir de sektör
yeterlili¤i var. Sektörün dinamiklerini ve
f›rsatlar›n› bilmeden iﬂe girmemek
gerekiyor. Mesela küresel marka olmakla
ilgili tekstil örne¤i veriliyor. Evet, biz marka
olmay› ö¤rendik ama maalesef bunun
sat›ﬂ›n› nas›l yapaca¤›m›z› bilmiyoruz. Biz
gönderiyoruz dünyan›n çeﬂitli yerlerine,

sat›l›yor. Gidip satm›yoruz. ‹talya, Japonya
imrenilen ülkeler. Bunlar markalaﬂ›yorlar.
Biz diyoruz ki markalaﬂacaksak gidip
Paris’te, Londra’da dükkan açal›m, böylece
dünya markas› olal›m. Oysa 10 tane ma¤aza
açsan›z bile, dünya markas› olma ﬂans›n›z
yok. Çünkü rakiplerimizin binlerce ma¤azas›
var. Konuyu yanl›ﬂ alg›l›yoruz. Stratejiyi
oturtam›yoruz. ‹kinci bir konu uzmanl›k.
Hindistan 80 milyar dolarl›k hedef koydu
ama y›lda 1 milyon insan yetiﬂtiriyor.
M. Rauf Ateﬂ Önemli noktalara dikkat
çekildi¤ini düﬂünüyorum. Eklemeleriniz
yoksa, bu toplant›m›z› da yavaﬂ yavaﬂ
toparlayal›m.
Dr. Haluk Yükler Ben Türkiye’nin genel
bir sorununa de¤inmek istiyorum: Kay›t
d›ﬂ›l›k.… Biz sektörleri küresel rekabete
açacak markalar yaratman›n peﬂindeyiz.
Ama bunun yaparken bir taraftan da
aya¤›m›zda bir pranga var. Kay›t d›ﬂ›l›¤›n
yaratt›¤› haks›z rekabet. Sadece kendi
sektörümüzden örnek vermek istiyorum.
Bugün perakende sektörü 70 milyar dolarl›k
bir büyüklü¤e sahip, önemli bir sektör. 2,7
milyon nüfusa istihdam yarat›yor. Sektörün
dinamikleri gere¤i en alttan al›p insan
kayna¤› yetiﬂtiriyor. Yani okul mahiyetinde,
ama kay›t d›ﬂ›l›kla mücadele ederken,
organize ticaretin geliﬂmesini beklemek güç,
hatta imkans›z. Bugün toplam perakende
sektörünün ancak yüzde 37’sini organize

DR. HALUK YÜKLER

RI ÖYKÜSÜ OLDU”

“ÇOK GÜZEL B‹R BAﬁA

Finansman açısından da o zamanın şartlarında uluslararası finansal kurumların desteğini
gördük. Bu işin hepsini öz sermaye ile yapmadık. Rusya’da, Kazakistan’da uluslararası finans
kuruluşları ile çalıştık. Tabii şu anda finansal araçlar çok çeşitlendi, faiz oranları çok düştü. Ama
tabii faiz ya da likidite ne kadar bol olursa olsun, bugün en azından bir hikayenizin olması lazım.
Sonuçta bir projeyi satıyorsunuz ve bu projenin başarısının geri dönüşünün kreditörlere
anlatılması ve onların ikna edilmeleri gerekiyor.
Türkiye’ye dönecek olursak, biz 2005’te önemli bir birleşmeye imza attık. Tansaş gibi 1 milyar
dolar ciroya sahip bir şirketi devraldık. 1 Temmuz 2006 itibariyle de 8 aylık bir sürede kanuni bir
birleşmeyi ve süreçlerin entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bunu yaparken yine dış finansmandan
yararlandık. Genel büyüklüğe baktığınız zaman bugün Migros’un konsolide bilançosunda finansal
borçların toplam aktiflere oranı sadece yüzde 30’dur. Dolayısıyla yatırımların finansmanında da
her zaman özkaynak ağırlıklı çalıştık. Yaptığımız borçlanmaya rağmen toplam satışlar içinde
finansal borçlar yüzde 20 seviyesini aşmadı. Bu, şirket operasyonunun kendi dinamiğinden gelen
ama dış borçlanma sağlandığı zaman da kaldıraç etkisini artıran bir yapı ortaya çıkardı.
Dolayısıyla hem yurtdışında yaptığımız yatırımlar hem da Türkiye’de Tansaş’ın devralınmasından
sonra yatırımlara hız verdik. Türkiye’de 2006, 2007 ve 2008’de yılda 100 milyon dolar ve 100
mağaza açılması hedefini ortaya koyduk. Migros, uygun kaynaklarla şirket stratejisi birleştiğinde,
çok güzel başarı hikayelerinin ortaya çıktığını gösteren iyi bir örnek.
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perakendecilik oluﬂturuyor. Avrupa’ya
bakt›¤›n›zda bu oran yüzde 70’ler
seviyesinde. Burada hepimize çok önemli
bir görev düﬂüyor. Kay›t d›ﬂ›l›¤› bir an önce
ortadan kald›racak tedbirleri aktif hale
getirmek gerekiyor. Perakende sadece
istihdama katk› sa¤lam›yor, ayn› zamanda
vergiyi, ülkenin çok önemli bir sorunu olan
vergiyi toplama anlam›nda da önemli bir rol
üstleniyor. Bütün al›m sat›mlar fatural›
oldu¤u için vergi kaç›rman›n olmad›¤› bir
sektör.
‹brahim Kavrako¤lu Organik büyümenin
yan› s›ra inorganik büyüme ﬂart. Ancak
bunu yapabilmek için satmas›n› da bilmek
laz›m. Çok say›da ﬂirket ve yöneticiyle

çal›ﬂt›k. Nedense “ﬁu ﬂirketi de elden
ç›karay›m” diye bakam›yorlar, k›yam›yorlar.
Çok büyük holdinglerimiz, bunlar›n
100’lerce ﬂirketi var. Halbuki odaklanan 10
tane ﬂirketleri olsa, dünya çap›nda olurlar.
Ama bunu yapabilmek için baz› varl›klardan
vazgeçmek laz›m. ﬁimdi büyük gruplarda da
bir konsolidasyon yaﬂan›yor, ama
bak›yorsunuz 8’lik, 10’luk kümeler oluﬂmuﬂ.
Bunlar›n hepsi de dünya çap›nda olamaz.
Odaklanm›ﬂ iﬂler yapmak laz›m. Türkiye’de
elden ç›karmay› zül addediyorlar.
“An›lar›m›z var” diye elden ç›karam›yorlar.
“Onun baﬂ›nda ye¤enim var, satamam”
dememeliyiz. Biz ﬂirketlere de ürün gibi
bakmal›y›z.
Can Çaka Dünyan›n en
büyük bira üreticisi baﬂka bir
sektördeki iﬂini sat›p oradan
yaratt›¤› nakitle baﬂl›yor.
Odaklanmak çok önemli.
Çok az ﬂirketimiz var ve biz
zaten küreselleﬂmeye geç
baﬂlad›k. Devletin her
anlamda yard›mc› olmas›
laz›m.
Murat Kural Türkiye’de
“Küçük olsun benim olsun”
anlay›ﬂ›n›n uzun süre hakim
oldu¤unu, ama büyük
ﬂirketlerden baﬂlayarak bu
anlay›ﬂ›n giderek de¤iﬂmeye
baﬂlad›¤›n› gözlemliyorum.
Türkiye’nin lider gruplar› as›l
iﬂlerine odaklan›yorlar. Bu
anlay›ﬂ›n yavaﬂ yavaﬂ
oluﬂtu¤u söylenebilir.

MURAT KURAL

ER‹N ﬁANSI YÜKSEK”

KTÖRL
“KONSOL‹DE OLMUﬁ SE

İlk başta da belirttim. Ülkelerden, ülkenin rekabet üstünlüğüne sahip alanlardan global şirketler
çıkabileceği gibi, iyi yönetime sahip oldukları için global olabilen şirketler de çıkabilir. Burada
Türkiye’nin çok ciddi bir nüfusu olduğunu vurgulamam gerekli. Bu da ciddi anlamda güçlü
şirketlerin çıkması için bir fırsat yaratıyor. Türkiye’yle yakın coğrafyada olan Rusya ve İran var.
Ancak Türkiye gerçek anlamda piyasa ekonomisini uygulamak anlamında her iki ülkeden de çok
daha ileride. Bu büyük bir avantaj her şeyden önce global şirket çıkarma yolunda....
Diğer yandan bence Türkiye’nin hem bölgesel şirket hem de global şirket oluşturmadaki temel
sıkıntısı belli ölçekte fazla şirketinin olmaması ve sektör konsolidasyonundan kaynaklanıyor.
Türkiye’de bölgesel bazda da büyük, sektöründe konsolide olmuş şirketlerin yurtdışına
gidebileceklerini bölgesel ve global güç haline geleceklerini düşünüyoruz.
Globalleşme motivasyonuna sahip şirketlere özellikle yatırım yapılacak ülkelerdeki ekonomik,
döviz kuru, politik, transfer, coğrafi ve ülke ile ilgili risklere dikkat etmelerini hatırlatıyorum.
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ﬁ‹RKETLER‹ YURTDIﬁI
YATIRIMLARA ‹TEN NEDENLER

G

ünümüzde ﬂirketler birçok farkl›
nedenle yurtd›ﬂ› pazarlarda
yat›r›m yapma yolunu
seçmektedir. Global do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar ak›ﬂ›ndaki art›ﬂ 1990’l›
y›llar›n sonunda da oldu¤u gibi s›n›r-ötesi
gerçekleﬂen ﬂirket birleﬂme ve
devralmalar›ndaki art›ﬂla tetiklenmiﬂ ve
Birleﬂmiﬂ Milletler’in yay›mlad›¤› “Dünya
Yat›r›m Raporu–2006” verilerine göre 2005
y›l›nda global do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›
giriﬂi bir önceki y›la göre yüzde 29 art›ﬂla
916 milyar dolara yükselmiﬂtir.
Geliﬂmekte olan ülkelerin pay› Geliﬂmiﬂ
ülke ﬂirketlerinin yurtd›ﬂ›nda yapt›klar›
do¤rudan yat›r›mlar halen dünya çap›ndaki
en büyük paya sahiptir. Buna karﬂ›n
geliﬂmekte olan ekonomi ve geçiﬂ ekonomi
ﬂirketleri de yurtd›ﬂ› yat›r›m alan›nda
giderek büyüyen bir paya sahip olmakta ve
yurtd›ﬂ›na gerçekleﬂtirdikleri do¤rudan
yat›r›mlar› sayesinde yurtd›ﬂ› varl›klar› da
h›zla artmaktad›r.
Geliﬂmekte olan ekonomiler ve geçiﬂ
ekonomilerinin küresel do¤rudan yat›r›m
ç›k›ﬂ›ndaki pay› 2005 y›l›nda 144 milyar
dolar ile yüzde 17’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Geliﬂmekte
olan ülkelerden yurtd›ﬂ›na yap›lan yat›r›mlar
sadece son birkaç y›lda canlanm›ﬂ
oldu¤undan dolay›, ekonomisi geliﬂmiﬂ
ülkelere k›yasla k›r›lgan olan bu ülkelerin
bu yat›r›mlardan nas›l etkilenece¤ine dair
araﬂt›rmalar k›s›tl›d›r. Bununla birlikte
geliﬂmekte olan ülkelerin geliﬂmiﬂ ülkelere
benzer bir süreç izleyece¤i varsay›labilir.
S›n›rl› say›da örnekten görüldü¤ü kadar›yla
geliﬂmekte olan ülkelerden ülke d›ﬂ›na
yap›lan yat›r›mlar yat›r›mc›n›n performans›
üzerinde olumlu bir etki yaratmaktad›r.
Özellikle Güneydo¤u ve Do¤u Asya
ülkelerinde sanayinin yeniden
yap›lanmas›nda bu tip yat›r›mlar önemli
katk›da bulunmuﬂ ve bu ülkelerdeki
sürdürülebilir kalk›nmaya yard›mc›
olmuﬂtur.

Gerçekleﬂen s›n›r-ötesi ﬂirket birleﬂme ve
devralma say›s› 2002 y›l›ndan bu yana art›ﬂ
göstermesine karﬂ›n, yap›lan iﬂlemlerin
toplam büyüklü¤ü 3 y›l süresince azalm›ﬂ,
2003 y›l›ndan itibaren ise yine yükseliﬂe
geçmiﬂtir.
1987–2005 y›llar› aras›nda gerçekleﬂen
s›n›r-ötesi ﬂirket birleﬂme ve devralma
iﬂlemlerinde geliﬂmekte olan ekonomiler ile
geçiﬂ ekonomilerinin toplam iﬂlem
büyüklü¤ü bak›m›ndan pay› yüzde 4’ten
yüzde 13’e yükselmiﬂtir. Sektörel aç›dan
bak›ld›¤›nda geliﬂmekte olan ülkelerde
gerçekleﬂen s›n›r-ötesi ﬂirket birleﬂme ve
devralmalar›nda hizmet sektörünün yüzde
63 ile en yüksek paya sahip oldu¤u
görülmektedir.
Yurtd›ﬂ›na yat›r›m›n ülke ekonomisine
etkisi Yurtd›ﬂ›na yap›lan yat›r›m›n ülke
ekonomisine sa¤layaca¤› muhtemel
katk›lardan en önemlisi ﬂirketlerin ve
endüstrilerin geliﬂen rekabet ve
performans›d›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerde yurtd›ﬂ›na
yat›r›m yapan ﬂirketler pazarlar›n›
geniﬂletme, verimlili¤i art›rma, kaynak
yaratma ve stratejik varl›klara ulaﬂma
anlam›nda birçok amaçlar›n›
gerçekleﬂtirebilmiﬂtir. Bu ﬂirketlerin yurtd›ﬂ›
yat›r›mlardan sa¤lad›klar› kazançlar›n›n
bütün ekonomiye katk› sa¤lamas› do¤rudan

Global do¤rudan yabanc› yat›r›m› giriﬂi
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ve dolayl› yollardan gerçekleﬂebilir.
ﬁirketlerin kazançlar›n›n ekonomiye
yans›mas›, bu ﬂirketlerin o ülkenin
ekonomisindeki yeri ile do¤rudan iliﬂkilidir.
Geliﬂmeler ayr›ca ﬂirketlerin iliﬂkili oldu¤u
di¤er ﬂirket ve endüstrilere birçok kanaldan
aktar›l›r. Bu kanallar ﬂunlard›r:
3 Yerli ﬂirketlerle ba¤lant›lar,
3 Yerli ﬂirketlere yay›lma,
3 Rekabetin yerli ﬂirketlere etkisi,
3 Üniversite ve araﬂt›rma merkezleri ile
iletiﬂim
olarak say›labilir.
Yurtd›ﬂ›na yat›r›m yapan ﬂirketlerin, yerli
ﬂirketlerle al›m ba¤lant›lar›n›n bulunmas›
yurtd›ﬂ› yat›r›m kazan›mlar›n›n
paylaﬂ›lmas›nda önemli bir etkendir.
Yurtd›ﬂ› yat›r›mlar, yeni teknolojilerin
sundu¤u becerilerin ve yönetimsel tecrübe,
bilgi ve know-how’›n sadece ﬂirket
bünyesinde kalmayarak ekonomiye
taﬂ›nmas› durumunda büyük katk› sa¤lar.
Bunun yan›nda yurtd›ﬂ› yat›r›m yapan
ﬂirketlerin artan rekabet üstünlükleri,
yukar›da bahsi geçen kanallardan ülke
ekonomisine aktar›l›r. Küresel sanayi
geliﬂimi incelendi¤inde bütün geliﬂmiﬂ
ülkelerin sanayi devrimlerinin ilerleyen
aﬂamalar›nda oldu¤u gibi geliﬂmekte olan
ülkelerde artan verimlilikten dolay› serbest
kalan kaynaklar ya da ekonomideki düﬂük
katma de¤erli faaliyetlere ayr›lan
kaynaklar›n yüksek katma de¤erli
faaliyetlere aktar›m›, ülke ekonomisinin
rekabet gücünü art›r›r. Ancak kaynaklar›n
yeniden yap›land›r›lmas›, yerli üretim
taban›nda boﬂalmalara sebep olarak baz›
üretim yetkinliklerinin de ortadan
kaybolmas›na yol açabilir.
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Finansal etkileri de çok önemli Finansal
aç›dan bak›ld›¤›nda ise sermaye ç›k›ﬂ›n›n
yan›nda do¤rudan ya da dolayl› yollardan
yat›r›m geliri, telif haklar› (“royalties”),
temettü geliri, çeﬂitli ücret ve servis
bedellerinin ülkeye girdi olarak yans›d›¤›
görülmektedir. ‹lk safhalarda yurtd›ﬂ›
yat›r›mlar›n ülkeden net bir ç›k›ﬂ olarak
görüldü¤ü ancak ileriki safhalarda
yat›r›mlardan girdilerin artmas› ile net
rakam›n pozitif de¤erlere ulaﬂt›¤›
gözlemlenmiﬂtir.
Finansal sermaye ak›ﬂ› ülke ekonomisine
yat›r›mda kullan›lan finansal sermayenin
üzerinde pozitif ya da negatif bir net etkiye
sahip olabilir. Geliﬂmekte olan
ekonomilerdeki baz› ﬂirketler salt finansal
piyasalara giriﬂ amaçl› geliﬂmiﬂ ülkelere
yat›r›m yaparken kimi ﬂirketler de
anavatan›ndaki fonlara ba¤›ml›l›¤›n›
azaltmak için bu yola gitmektedir. Buna ek
olarak geliﬂmekte olan ülkelerde iç
kaynaklarla fonlanan yurtd›ﬂ› yat›r›m
projeleri iç piyasaya yat›r›m yap›lmas›nda
kullan›labilecek olan kaynaklar›n kayb›
olarak alg›lanabilmektedir.
Baz› istisnalar olmakla beraber, geliﬂmiﬂ
ülkelerde yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n yurtiçi
yat›r›mlar› da pozitif yönde etkiledi¤i
görülmüﬂtür. Geliﬂmekte olan ülkelerde
sürecin benzer yönde geliﬂece¤i tahmin
edilmektedir. Yurtiçi yat›r›mlar üstündeki
etki, yurtd›ﬂ› yat›r›m› tetikleyen faktörler ve
yat›r›m›n evresi gibi de¤iﬂkenlere ba¤l›
olarak farkl›l›klar gösterebilir.
Yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n uluslararas› ticaret
üzerinde etkileri mallar›n taﬂ›nabilirli¤i gibi
sanayiye özgü niteliklere ba¤l›d›r. Sanayi
ç›kt›lar›n›n ticari özellikleri k›s›tl› ise yurtd›ﬂ›
yat›r›m›n ticaret üzerindeki etkisi az
olacakt›r. Yüksek gelirli geliﬂmekte olan
ülkelerde özellikle di¤er geliﬂmekte olan
ülkelere yap›lan yat›r›mlar›n ithalat› art›r›c›
etkisi oldu¤u gözlemlenmiﬂtir.
Yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n iﬂ gücü üzerine
etkisi de yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen
faaliyetin yurtiçinde ikame edilebilirli¤i,
faaliyet girdilerinin yurtiçinden temin
edilebilirli¤i ve yat›r›m›n tipine ba¤l› olarak
de¤iﬂmektedir. Verimlilik aray›ﬂ› ile yap›lan
yat›r›mlar›n özellikle de¤er zincirindeki alt
kademelerin yurtd›ﬂ›na taﬂ›nmas›na yönelik
olanlar›, iﬂ gücü üzerinde göreceli olarak
daha büyük etkiye sahiptir. ‹yi senaryoda

yurtd›ﬂ› yat›r›mlar, yüksek nitelikli iﬂlere
olan talebi art›rmakta, kötü senaryoda ise
ülkedeki faaliyetlerin yerine geçecek
faaliyetlerin yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilmesi ile
iﬂ gücü üzerinde olumsuz etkiye sahip
olmaktad›r. Yüksek gelirli geliﬂmekte olan
ekonomilerde yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n iﬂ gücü
yarat›c› etkilerinin, iﬂ gücünü ikame eden
etkilerinden daha güçlü oldu¤u
görülmektedir.
Türk ﬂirketlerinin performans› Ülkemizde
yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yaparak global anlamda
rekabet edebilen baﬂar›l› ﬂirket örnekleri
mevcuttur. Beyaz eﬂya sektöründe
uluslararas› bir marka haline gelen Arçelik
2000 y›l›nda Amerikal› Ubicom firmas›n›
sat›n alarak baﬂlad›¤› yurtd›ﬂ› yat›r›m
hamlesiyle, Haziran 2006 itibariyle
yurtd›ﬂ›nda kurulu 12 iﬂtirak ve 9 üretim
tesisi büyüklü¤üne ulaﬂm›ﬂt›r. Arçelik’in bu
yat›r›mlar sayesinde yeni pazarlara ulaﬂma
yan›nda elde etti¤i en önemli kazan›mlardan
biri de ﬂirketin teknolojik
konumland›rmas›n›n daha pozitif bir
noktaya gelmiﬂ olmas›d›r.
Benzer teknolojik kazan›mlar Vestel’in

yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n›n sonucunda da
gerçekleﬂmiﬂtir. Cam sektöründe konumunu
gün geçtikçe güçlendiren ﬁiﬂecam, komﬂu
ülkelerde yapt›¤› yat›r›mlar ile ucuz
iﬂgücüne ulaﬂ›p operasyonel kârl›l›¤›n›
art›rmaktad›r.
Bu konuda baﬂka bir örnek ise özellikle
eski Do¤u Blok ülkelerinde yapt›¤›
yat›r›mlar ile bölgesel bir oyuncu olmak
yolunda h›zla ilerleyen Anadolu Efes’tir.
Efes ‹çecek Grubu’nun yurtd›ﬂ›
yat›r›mlar›n›n geçti¤imiz senelerde ülke
ekonomisi üzerinde negatif bir etkisi olsa da
yurtd›ﬂ› yat›r›mlardan gelmeye baﬂlayan
temettüler ve ﬂirketin güçlenen markas› ile
ülkemizin ekonomisine pozitif katk›s›
görülmektedir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, Türk tekstil sektöründe
2005 y›l›nda baﬂlayan M›s›r’a yat›r›m ak›m›
dikkat çekmektedir. Ülkenin sanayi
geliﬂiminde katma de¤eri düﬂük olan
ülkelerin yurtd›ﬂ›na taﬂ›narak ülkede üretim
için var olan s›n›rl› kaynaklar›n katma
de¤eri yüksek yat›r›mlara aktar›lmas›
mümkün olacakt›r. Buna karﬂ›n tekstil
sektöründe istihdam edilen halk›n sosyal
alanda alaca¤› yaran›n telafisi hükümetin bu
konuda uygulayaca¤› politikalara ba¤l›d›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerden yurtd›ﬂ›na
yap›lan yat›r›mlar ekonomik etkilerinin yan›
s›ra politik, sosyal ve çevresel etkiler de
do¤urmaktad›r. Geliﬂmekte olan ülkelerden
daha kat› çevre koruma kanunlar› ve
kurumsal yönetiﬂim ilkelerinin geçerli¤i
oldu¤u ülkelere yap›lan yat›r›mlarda
yat›r›mc›n›n kendi ülkesindeki iﬂ
uygulamalar›nda da de¤iﬂikli¤e gitmesine
sebep olabilmektedir. Örne¤in geliﬂmiﬂ
ülkelerdeki ﬂeffafl›k ilkesinin gere¤i olarak
yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›ndaki paydaﬂlar›n› s›k s›k
bilgilendiren bir kurum bu uygulaman›n
faydalar›n› yaﬂayarak ö¤renip
anavatan›ndaki faaliyetlerinde de ayn›
uygulamay› hayata geçirmeye baﬂlayabilir.
Yasa yap›c›lar yurtd›ﬂ›na do¤rudan
yat›r›mlar›n olas› sosyal maliyetleri ile yerel
üretim becerisi, verimlilik, know-how
transferi gibi destekleyici unsurlar› terazinin
iki kefesine koyarak ülkelerinin rekabet
gücünü maksimize etmeyi hedeflemelidir.
S›la Kaplan,
‹ﬂ Yat›r›m Kurumsal Finansman Uzman Yrd.
Gönenç Alt›noklar,
‹ﬂ Yat›r›m Kurumsal Finansman Uzman Yrd.
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eoman Yenigün, ﬁiﬂecam’›n Cam
Ambalaj Grubu’nun baﬂkan›.…
Globalleﬂmede en atak ﬂirketleri
yönetiyor. Dolay›s›yla, grubun
stratejilerine, yaﬂad›¤› deneyim ve
zorluklara hakim. Geniﬂ Aç›’n›n bu say›s›na,
ﬂirketinin maceras›n› anlat›rken, iﬂadam› ve
yöneticilere örnek olabilecek mesajlar da
verdi. ‹ﬂte Teoman Yenigün’ün a¤z›ndan bir
cam devinin globalleﬂmesinin ana hatlar›...
GLOBALLEﬁME NE ZAMAN BAﬁLADI?
Bizim globalleﬂme anlay›ﬂ›m›z daha çok
yurtd›ﬂ›nda üretmek anlay›ﬂ› çerçevesine
uyuyor. Çünkü, baz› sektörler,
globalleﬂmeyi ihracatla kar›ﬂt›r›yor.
Dünyan›n kaç ülkesine ihracat yap›ld›¤› ile
globalleﬂme de¤erlendiriliyor. Ancak, biz o
iﬂlere 1969-1970’lerde baﬂlam›ﬂt›k.
Dolay›s›yla ihracat yap›lan ülke say›s› ile
globalleﬂmeyi bir tutmuyoruz.
Yurtd›ﬂ› kaynakl› üretim olarak
bak›ld›¤›nda ﬁiﬂecam 1997’de Gürcistan ile
Cam Ambalaj Grubu’yla baﬂlad›. O tarihte
Gürcistan’da özelleﬂtirmeden bir cam
ambalaj fabrikas› sat›n ald›. Daha sonra
yine Cam Ambalaj Grubu a¤›rl›kl› olarak bu
iﬂ devam etti. 2001’de Rusya hedef pazar
olarak seçildi. 2001’den itibaren de
Rusya’da cam ambalaj konusunda çok h›zl›
bir büyüme gösterildi ve ﬂu anda bu
büyüme devam ediyor. Öyle ki ﬂu anda
Anadolu Cam Rusya’n›n en büyük cam
ambalaj ﬂirketi konumuna yükseldi.
KAÇ FABR‹KAYA ULAﬁILDI?
Cam ambalaj olarak 3’ü Rusya’da 1’i
Gürcistan’da olmak üzere 4 fabrikam›z var.
ﬁiﬂecam’›n bütününde ise bunlara ilave
olarak bir cam ev
eﬂyas› fabrikas›
Rusya’da var. Bir
tane Bulgaristan’da
var. Bir düz cam
fabrikas›
Bulgaristan’da, bir
soda fabrikas› Bosna
Hersek’te ve 1 tane
de krom bileﬂikleri
üreten bir kimya
fabrikas› ‹talya’da
var.
Bunun d›ﬂ›nda
M›s›r’da bir kum
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madeni iﬂletmesi ile Rusya’da Cam Ambalaj
Grubu’nun iﬂletti¤i bir kum madenimiz
bulunuyor. Cam üretimi olarak
bakt›¤›m›zda aﬂa¤› yukar› 1 milyon tona
yak›n üretimi yurtd›ﬂ›nda yapabilece¤imiz
bir kapasiteye sahibiz.
NEDEN CAM AMBALAJLA BAﬁLANDI?
Cam Ambalaj Grubu, ﬁiﬂecam’›n
yurtd›ﬂ›ndaki üretim sürecinin motoru
diyebiliriz. A¤›rl›kl› olarak bu süreç cam
ambalaj grubuyla baﬂlad›. Geçen y›ldan
itibaren düz cam ve cam eﬂyas› gruplar› da
bu sürece kat›ld›lar.
Dünya ölçe¤inde cam üretimine
bakt›¤›m›zda, toplam cam üretiminin yüzde
55’inin cam ambalaj oldu¤unu görüyoruz.
Yani, dünyada 100 milyon ton olan cam
üretiminin 55 milyon tonu cam ambalajd›r.
Bu Türkiye’de tam tersiydi. Türkiye
genelinde 4-5 y›l öncesine kadar en çok
düz cam üretiliyordu. Daha sonra cam ev
eﬂyas› geliyordu. Sonra cam ambalaj
geliyordu. Yani geliﬂmiﬂ ülkelerdeki trendin
tam tersi söz konusuydu. Türkiye’de
büyümeye paralel bir büyüme söz
konusuydu.
Türkiye’de Anadolu Cam, teknoloji ve
sermaye birikimi olarak kendi kab›na
s›¤amaz duruma gelmiﬂti. 1999’dan beri
yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar yak›n co¤rafyam›zda
ciddi bir potansiyel oldu¤unu gösteriyordu.
HANG‹ UNSURLAR TET‹KLED‹?
Tabii bu çal›ﬂmalar›m›z› tetikleyen
birtak›m unsurlar vard›. Bunlar›n baﬂ›nda
bizim müﬂterilerimiz geliyor. Neticede biz
sanayi ara mal› üretiyoruz. Belli baﬂl› büyük
müﬂterilerimizin büyük ço¤unlu¤unu
dolumcular oluﬂturuyor. Efes Pilsen de
bunlardan biri. Efes’in Rusya’daki krizden
önce orada baﬂlatt›¤› bir bira yat›r›m› vard›.
1998 kriziyle o yat›r›m bir duraklama
sürecine girdi. Rusya’da o tarihlerde çok
ciddi bira ﬂiﬂesi aç›¤› söz konusuydu. Daha
do¤rusu bira ﬂiﬂesi yoktu. Ancak, krizle
beraber ortal›k allak bullak oldu. Bu arada
büyük Avrupal› ﬂiﬂe üreticilerinin buraya
yönelik planlar› vard›. Hatta arsalar›n› bile
alm›ﬂlard›. Krizle birlikte bütün bu
yat›r›mlar› ve stratejileri ask›ya ald›lar.
Krizden sonra Efes yat›r›m›na devam
etti. Biz de kendileriyle devaml›
görüﬂüyorduk. 2000’de ihtiyaçlar›n› bize

ﬁ‹ﬁECAM’IN STRATEJ‹S‹
ilettiler, kaliteli ﬂiﬂe ihtiyaçlar›ndan bize
bahsettiler. Bunun üzerine biz pazarla ilgili
çal›ﬂmalar›m›z› yo¤unlaﬂt›rd›k. 2001 y›l›nda
yat›r›m karar›n› verdik. Bir fabrika bir f›r›nla
baﬂlad›k.
Takip eden 2004 ve 2005 y›llar›nda 2 ve
3’üncü f›r›n› tamamlamay› düﬂünüyorduk.
Ancak, o kadar h›zl› büyümeler oluﬂtu ki,
2002-2003-2004 y›llar›nda peﬂpeﬂe 3 f›r›n›
devreye ald›k. Bir tane ﬂirket sat›n ald›k ve
ikinci fabrikaya yat›r›m yapt›k. Daha sonra
Rusya’n›n Baﬂkortostan Cumhuriyeti’nde
geçen y›l ve bu y›l devreye soktu¤umuz 2
f›r›n daha oldu. Sonuçta 3 fabrikada 750
bin tonluk üretime ulaﬂt›k. Dolay›s›yla,
Rusya’n›n genelinde ve CIS ülkelerinde bir
boﬂluk söz konusu. Ancak, Rusya bu
ülkeler içinde en h›zl› geliﬂen ve istikrarl›
bir pazar oldu¤u için buraya yo¤unlaﬂt›k.
NE G‹B‹ ZORLUKLAR YAﬁANDI?
Çok h›zl› büyüdük. Yani, 3-4 y›l içinde
750 bin tona ulaﬂt›k. 70 y›lda Türkiye’de
ulaﬂamad›¤›m›z kapasiteye 4 y›lda Rusya’da
ulaﬂt›k. Yani bu kadar h›zl› bir geliﬂme. 7
f›r›n devreye ald›k. Tabii bu, neticede
insanla oluyor. Yetiﬂmiﬂ insan gücü,
birikmiﬂ know how’›n›z bu iﬂte çok önemli.
Bu sadece sermaye ile olmuyor.
Bu söyledi¤im unsurlar›n hepsini
önceden haz›rlayal›m, ondan sonra gidelim
bir yerde yat›r›m yapal›m deme ﬂans›n›z
yok. O zaman da geç kalm›ﬂ olursunuz. Bu
kadar h›zl› gitmeseydik her ﬂey çok daha
kolay olabilirdi ama h›zl› gidince yetiﬂmiﬂ
kadro yönünden oldukça s›k›nt›l› günler
geçirdik.

Yabanc› bir kültürde bugüne kadar
yurtd›ﬂ›nda böyle bir tecrübesi olmayan bir
ﬂirket olarak çok büyük zorluklarla
karﬂ›laﬂt›n›z m› derseniz, hay›r o kadar da
s›k›nt› çekmedik aç›kças›. Bizim orta¤›m›z
da vard›, uyumlu bir çal›ﬂmayla s›k›nt›lar›
aﬂt›k. ﬁu anda Rusya’da 2 binin üzerinde
çal›ﬂan›m›z var. Çal›ﬂan toplam Türk say›s›
65-70’i geçmez. Bunlar da kritik
noktalardaki elemanlardan oluﬂmaktad›r.
YERL‹ ORTAK ÖNEML‹ M‹?
Tabii çok önemli. Neticede Türkiye’ye
gelen yat›r›mc›lar›n yaﬂad›klar› ﬂey Rusya’da
bizim için de geçerliydi. Ülkenin bir
bürokrasisi var. 70 y›ll›k komünizm
rejiminden serbest piyasa ekonomisine
geçildi¤i için belirsiz bir sürü nokta var. Bir
an önce üretime geçmek için bir yandan
çok h›zl› yat›r›m yapmak zorundas›n›z. Yani
önünüze birçok engel ç›kabiliyor. Bunlar›
aﬂmak için yerel ortak çok önemli tabii.
Rusya’da baﬂlang›çta Efes’le iﬂ yapman›n
kolayl›¤›n› yaﬂad›k. ‹lk aﬂamada
üretimimizin önemli bir bölümünü Efes’e
vererek müﬂteri s›k›nt›s› yaﬂamad›k. Tabii
2002’de asl›nda biz o kadar aç bir pazara
girdik ki, Efes olmasa belki yine s›k›nt›
yaﬂamayabilirdik ama tabii birlikte olman›n
bir sinerjisi var tabii. Y›llard›r Türkiye’de
birlikte çal›ﬂm›ﬂ olmam›z›n getirdi¤i bir
rahatl›k söz konusu. Orada bizden önce
pazarda yer almalar› hem bizi hemen yeni
müﬂteri bulma stresine sokmad› hem de
Efes ile iﬂ yapmam›z di¤er müﬂterileri
cezbetti.

EN‹N NERES‹NDE?
ﬁ‹ﬁECAM GLOBALLEﬁM
Globalleştik demem abartılı olur. Globalleşmeyi kendimize hedef koyduk ve bu yolda sağlam
adımlarla yürümeyi tercih ediyoruz. Ama sektörümüzdeki büyüklüklere bakarsanız Anadolu Cam
hatırı sayılır rakamlara ulaştı, dikkatle izlenen bir şirket oldu. Bugün büyüklük olarak Avrupa’nın ilk
5’inde, dünya genelinde ise ilk 6’da yer alıyoruz. 2009’a kadar dünyada ilk 3 veya 4’te yer alacağız.
Şu anda 1,5 milyon tonluk bir kapasitemiz var. 2009’a kadar 3 milyon tona ulaşmayı hedefliyoruz.
Bununla ilgili bütün projeler hazır. Aşama aşama devreye alınacak. Önümüzdeki yıl Rusya’da yeni
projeler var. Asgari 1 milyar dolarlık ciro hedefimiz var.
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Türk ﬂirketlerinin
globalleﬂme analizi

T

ürkiye’de global olan ve bu global
yeteneklerinden yararlanan ﬂirket
say›s›n›n h›zla artt›¤›n›
göreceksiniz. Örne¤in inﬂaat
sektöründe... Dünya üzerinde inﬂaat iﬂiyle
ilgilenen Türk ﬂirketleri var. Onlar çok h›zl›
globalleﬂecekler ve farkl› milletlerdeki
insanlarla çal›ﬂacaklar. Baz› ﬂirketlerin de
sadece ihracat gibi iﬂler yaparak
globalleﬂti¤ini göreceksiniz. Bence bu
ﬂirketlerin illa ki büyük olmas› gerekmiyor,
küçük de olabilirler. Onlar Türkiye’de iﬂ
yaratacaklar. Onlar›n iﬂ modeli sadece ucuz
olmaktan daha farkl› olacak. Çünkü bu, Çin
ve Hindistan varken çok zor.
Türkiye daha katma de¤erli, daha fazla
teknoloji ve bilgi içeren ürünler ve
hizmetler yaratmal›. Son olarak çok önemli
bir nokta da Türkiye’de baz› ﬂeylerin lokal
olarak kalacak olmas›. Bina ve altyap›ya
ba¤l› olan her ﬂey lokal kalacak. Bu da
içeride birçok iﬂ yaratacak.
Bunun d›ﬂ›nda, KOB‹’lerin geliﬂmesi de
çok önemli. Çok büyükler var, çok küçükler
var. Ama ortada pek bir ﬂey yok. Bu
nedenle KOB‹’lerin bir önceli¤i olmal›.
Üçüncü olarak, Türkiye’deki hizmet
sektörünün geliﬂimine dikkat etmek
gerekiyor. Finans sektörü birçok iﬂ
yaratabilir. Çünkü bunlar lokal iﬂler. Son
olarak, bir baﬂka önemli nokta da ﬂu;
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yabanc› yat›r›mlar için çekici olmak
gerçekten büyük önem taﬂ›yor. Türkiye çok
çekici bir ülke. Genç, kaliteli ve baﬂar›ya aç
olan geniﬂ bir iﬂgücü kitlesi var. Bence
Türkiye bir yat›r›m için çekici olma ve ülke
içinde iﬂ yaratma potansiyeline sahip.
Türkiye’nin önündeki zorluklar
Türkiye ile ilgili baz› zorluklar var.
Asl›nda pek çok ﬂirketle tan›ﬂmad›m. ‹lk
akl›ma gelen, globalleﬂen Garanti Bankas›
gibi ﬂirketler rekabetçi olarak baﬂar›l›.
Asl›nda bence burada önemli olan
rekabetçi olmaktan çok rekabetçi olarak
kalmak. Dünya üzerinde yüksek rekabetçi
olarak nitelendirebilece¤im ﬂirketler GE,
Johnson&Johnson, Apple, pazar›nda çok
uzun süredir faaliyet gösterdi¤i için Nestle,
BMW, bir dönem rekabetçi olan sonra bunu
kaybeden ﬂimdi ise tekrar ö¤renen HP.
Asl›nda böyle birçok ﬂirket sayabiliriz. Ama
genel olarak bu ﬂirketlerin neden rekabetçi
olduklar›na bakarsak, bu sadece do¤ru
kararlar› almalar›ndan de¤il, ﬂirket içindeki
herkesin hedeflere ulaﬂmak için motive
edilmesinden kaynaklan›yor. Bu ﬂirketlerin
hepsinin çok sa¤lam bir kurum kültürü var.
Bu olmadan rekabetçi de olamazlar.
Global ﬂirket nas›l büyür?
Bence bugün ﬂirketlerin rekabetçiliklerini
art›rmak için üç yollar› var. ‹lk olarak daha
iyi çal›ﬂmal›lar. Bu kalite devrimi. ‹kinci
olarak daha ucuza çal›ﬂmal›lar. Bu d›ﬂ
kaynak kullan›m› ile ilgili devrim. Bugün
gördü¤ümüz üçüncü seçenek ise baﬂka
yerlerde çal›ﬂmal›lar. Operasyonlar›n› dünya
üzerinde onlar için en iyi, en uygun yerde
kurmal›lar. Yani global olmal›lar.
Rekabetçilik, ö¤retmesi zor ama
tan›mlamas› daha kolay olan bir kavram.
Rekabetçi kafa yap›s›na sahip olanlar›n
taﬂ›d›klar› karakteristik özellikleri
s›ralayay›m: ‹lk olarak yüksek enerji
duygusuna sahiptirler. Her zaman
enerjiktirler. Karar verme yetenekleri
yüksektir. Sürekli karar al›rlar. Çok fazla
analiz yapmaktan hoﬂlanmazlar, karar
vermek isterler. Yüksek yön hisleri vard›r.
Nereye gittiklerini her zaman biliyor
izlenimi çizerler. Esneklik yetene¤ine
sahiptirler. E¤er bir sorunlar› varsa bunu
çözene kadar tekrar tekrar üzerine giderler.
Baﬂar›l› insanlar, ço¤unlukla ilk seferlerinde
baﬂar›l› olmam›ﬂt›r. Baﬂar›l› olmak için 2-3
kere deneme yapm›ﬂlard›r.
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