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SERKAN KAPTAN

Havacılıkta potansiyel büyük

2014’ÜN GÖZDE
SEKTÖRLERİNE BAKIŞ

İş Yatırım’dan özel sektöre
14,6 milyar ABD doları kaynak!
İș Yatırım 2011 yılından bu yana 94 adet borçlanma aracı ihracı ile özel
sektöre 14,6 milyar ABD doları kaynak sağlanmasına aracılık etti

2013-2011
Türkiye İș Bankası

2013
Tam Faktoring

2013
Bankpozitif

2013
Deva Holding

2013
Çağdaș Faktoring

6-24 Ay Vadeli
Bono/Tahvil İhracı
58 Seri

2 Yıl Vadeli
Tahvil İhracı

15 Ay Vadeli
Tahvil İhracı

3 yıl Vadeli
Tahvil İhracı

2 Yıl Vadeli
VTMK İhracı
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Finansman Türk
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DD Mortgage
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İș Finansal
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Akfen Holding
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Rönesans
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ine zorlu bir y!la “merhaba” diyoruz. Analistler de reel sektör temsilcileri de
“2014 zor geçecek” diyor. Bu de"erlendirme, hem ekonomik hem siyasi aç!dan
geçerli…
Asl!nda makro göstergelere dönük beklentiler olumsuz de"il. Örne"in i# dünyas!nda
hakim olan büyüme beklentisi yüzde 3-4, enflasyon beklentisi ise yüzde 6-7 aral!"!nda.
Ancak herkesin söz birli"i etmi#çesine dile getirdi"i konu “temkinli olmak”. Öyle
görünüyor ki, bütçeler, borçluluk oranlar!, yat!r!m
kararlar! hep temkinli biçimde ele al!nacak.
Uzmanlara göre piyasalar için finansman sa"lama
aç!s!ndan da çok kolay bir y!l olmayacak ve
borçlanma maliyetleri artacak.
Bu temkinli ruh halinin ana nedenlerinden biri
ise tabii ki siyasi atmosfer. Bu eki haz!rlad!"!m!z
s!rada, Türkiye’nin gündemine dü#en “yolsuzluk operasyonu” devam ediyordu. 4 bakan
istifa etmi#, toplam 10 ismin de"i#ti"i yeni kabine aç!klanm!#t!. Bu dalgan!n etkisi,
önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan 2014 takviminde
görünen iki de seçim var. Tabii bu, seçim ekonomisi anlam!na geliyor. Özetle 2014’ün
“siyasetin gölgesinde” geçece"i ortada.
Peki tüm bu ortamda Türkiye’yi nas!l bir y!l bekliyor? Reel sektör ve finansal
piyasalar, 2014’e dönük nas!l f!rsatlara ve risklere gebe?
$#te tüm bu sorular!n yan!tlar!n!, bu ayki Geni# Aç! toplant!m!zda arad!k. $lerleyen
sayfalarda, 2014’te performans aç!s!ndan öne ç!kaca"! tahmin edilen telekom, havac!l!k,
demir-çelik ve g!da sektörlerinden temsilcilerin gelecek öngörülerini bulacaks!n!z.
Uzmanlar!n hem makro hem sektörel yorumlar!, özellikle yat!r!mc!lar için önemli bir
kaynak niteli"inde.
Güzel bir y!l dile"iyle, iyi okumalar

Türkiye’yi nas!l
bir y!l bekliyor?
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2014 NE
Yeni yıla yine son derece sıcak bir
gündemle giriyoruz. Görünen o ki
2014, siyasetin gölgesinde geçecek.
Türkiye özellikle siyasi arenada
önemli bir sınav vermeye çalı!acak.
Tabii bu gündem ekonominin
aktörlerini de yakından ilgilendiriyor.
Seçimli bir yıl olaca"ı için seçim
ekonomisinin devreye girmesi söz
konusu... Küresel dengeler ise i!
dünyasının temkinli davranmasına
neden olacak i!aretler vermeye
devam ediyor. Geni! Açı’nın yeni
sayısında i!te bu önemli gündemin
reel sektöre olası etkilerini tartı!tık.
“2014’te Reel Sektörlere Bakı!”
konulu toplantının moderatörlü"ünü,
Capital Dergisi Yayın Yönetmeni
Sedef Seçkin Büyük yaptı. Toplantıya
Ya!ar Holding Finans Ba!kanı Hikmet
Altan, Turkcell Genel Müdür
Yardımcısı Selen Kocaba!, Kardemir
Genel Müdürü Yardımcısı Metin
Altan ve #! Yatırım Ara!tırma Müdür
Yardımcısı Ba!ak Dinçkoç, konu!macı
olarak katıldı. Gıda, telekom ve çelik
sektörünün temsilcileri, 2014 yılına
dönük beklentilerini masaya
yatırdılar. Uzmanlar, gerek makro,
gerek sektörel, gerekse !irketleri
bazında nasıl bir yıl öngördüklerini
payla!tılar.
4 / 2014
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Sedef Seçkin Büyük !" Yat#r#m’#n deste$iyle
3 ayda bir düzenledi$imiz Geni" Aç# toplant#m#za
hepiniz ho" geldiniz.
Toplant#m#z#n bu ak"amki konusu, 2014
y#l#nda reel sektörlere bak#". Borsa !stanbul’da
2014 y#l#nda öne ç#kacak olan üç sektör telekom,
çelik ve g#da. Biz de bu üç sektörün
temsilcileriyle 2014 y#l#n# ele alal#m istedik.
Beklentiler, tahminler, hedefler neler?
!sterseniz ilk olarak Turkcell Genel Müdür
Yard#mc#s# Selen Kocaba" ile ba"layal#m.
Selen Han#m, hem makro hem sektör olarak
2014’e dönük beklentileriniz neler? Sektörünüzün
önünde risk ve f#rsat olarak neler duruyor?
Selen Kocaba! Öncelikle herkese
merhabalar. 2014 y#l#na ba"larken Türkiye’yi,
toplam genel büyümeyi ve gidi"at# asl#nda 2013
y#l# paralelinde öngörerek ba"lad#k. Hepimiz
y#ll#k planlamalar# yap#yoruz. Bu do$rultuda da
büyümenin yüzde 3-4 civar#, enflasyonun da
yüzde 5’in üzerinde, yüzde 6’ya yak#n,
toplamdaki hareketin yüzde 9-10 civar#nda
oldu$u bir y#la ba"l#yoruz diye dü"ünüyoruz.
Bu anlamda kendi sektörümüze bakt#$#m#zda
ise 2013 üçüncü çeyrek rakamlar#m#z, Turkcell
olarak bakt#$#m#zda grup olarak tarihimizin en
büyük cirosuna eri"ti$imiz dönem. 2014’te de
asl#nda bu momentumun, bu ivmenin paralel
"ekilde devam edece$ini dü"ünüyoruz.
Neden paralel devam edece$ini
dü"ünüyoruz? Asl#nda sektöre bakt#$#m#zda
sektörün 20 y#ll#k bir hikâyesi var. 20 y#ll#k
hikayenin ilk ba"lar#nda SAT1, GSM, ses ve
ard#ndan gelen SMS mesajla"man#n yap#ld#$# bir
noktadan, "u anda ciddi anlamda ileti"im,
teknoloji ve birçok noktada bili"imi de içinde
bar#nd#ran yeni alanlara do$ru ilerliyoruz. Bu da
tabii bizim sektöre, Turkcell’e, Turkcell Grubu’na
yeni f#rsatlar getiriyor. Bunun ba"#nda
bakt#$#m#zda “Hangi alanlar paralel ivmeyi ve
büyümeyi sa$l#yor olacak” dersek, hayat# mobil
internetle yönetti$imiz bir dönemdeyiz. O
nedenle mobil internet ciddi anlamda
ivmelenerek devam ediyor olacak. Bizim
buradaki büyümelerimiz de bunu gösteriyor.
2013 üçüncü çeyrekte yüzde 39’lar civar#nda bir
büyüme yakalad#k. Türkiye’deki ak#ll# cihazlar#n
penetrasyonu "u anda yüzde 30’larda. Etraf#m#za
bakt#$#m#zda sanki herkeste varm#" gibi bir
hissiyat#m#z var ama hali haz#rda çok ciddi bir
potansiyel bulunuyor.
Geli"mesini bekledi$imiz bir di$er alan ise
“machine to machine” dedi$imiz konu. Art#k
sadece insanlar#n ileti"imi de$il makinelerin,
6 / 2014

sayaçlar#n, araçlar#n, sensörlerin, hayvanlar#n
yani hareket eden her türlü "eyin, belli noktadan
veri alan makinelerin birbiriyle konu"up buradan
anl#k müdahale edebildi$imiz bir dünyaya do$ru
gidiyoruz. !"te buna “makineler aras# ileti"im”
diyoruz. Buras# da içinde ciddi bir f#rsat
bar#nd#r#yor.
Bir di$er temel nokta, Turkcell’de -ki genel
olarak sektörde de öyle- çok ciddi bir mü"teri
baz# var. Bizim 35 milyon mü"teri baz#m#z var.
Regülasyon gere$i, mevzuat gere$i, mü"teri
baz#m#z# her ay yedeklemek, depolamak çok
ciddi bir bili"im teknolojisi ve teknik yat#r#m
gerektiriyor. Bu teknolojiyi ciddi yat#r#mlarla
desteklemek durumunday#z. “Son 2 y#ld#r bu
yapt#$#m#z yat#r#mlar# neden mü"terilerimize bir
f#rsat olarak açmayal#m” dedik. Hem
mü"terilerimizin verilerini do$ru noktada ve
güvenli "ekilde saklamak, hem istedikleri gibi
kullanmalar#n# sa$lamak, bunun ötesinde de bu
verilerin uzaktan ileti"imini sa$lamak
amac#nday#z. Bahsetti$imiz bu dünya ise “bulut
bili"im dünyas#”. Burada da önemli f#rsatlar
oldu$unu görüyoruz.
!ki temel veriyi payla"mak isterim.
Uluslararas# Telekom Birli$i’nin (International
Telecommunications Union) yapt#$# bir ara"t#rma
var: Ülkelerin geli"mi"li$iyle teknolojiyi
ili"kilendiriyor. 10’lu bir skalada de$erlendirme
yap#yor. Bu skala içinde IDI (Bili"im Geli"im
Endeksi) diyor. Bili"imi kullanan ülkelerin
geli"me durumunu ortaya koyuyor.
Mesela Finlandiya, !ngiltere, Fransa’n#n IDI
skoru 7’nin üzerinde. Ülkedeki ki"i ba"# gelire
bakt#$#m#z zaman ise 35-45 bin dolar aras#.
Türkiye’ye bakt#$#m#zda bizim IDI skorumuz 44,5 civar#nda. Ki"i ba"# gelire geldi$imizde 10-15
bin dolar hatta daha alt#nda diye tahmin
ediyoruz.
Bir ikinci de$erlendirme de KOB!’lerle ilgili.
Sonuçta bu yap#lan yat#r#mlar#n asl#nda,
teknolojiyle KOB!’lere de$er yaratma ve
büyütmesi de ön ko"ul. Türkiye’de KOB!’ler
teknoloji kullan#m#nda, teknolojideki toplam
paydan yüzde 15 al#yor. YASED’in (Uluslararas#
Yat#r#mc#lar Derne$i) son ara"t#rmas#na
bakt#$#m#zda, bize en yak#n ülke Polonya.
Polonya’daki KOB!’ler yüzde 30’unu al#rken
Türkiye’deki KOB!’ler toplam bili"im pay#ndan
yüzde 15’lik bir noktay# al#yor. Bu al#nan pay#n
içeri$i ise daha yo$unluklu olarak donan#m
harcamalar#ndan geliyor. Yani sunucuya, yaz#c#ya
yapt#$#n#z harcamalar…
Halbuki geli"mi"lik noktas#ndaki en önemli
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gösterge servis taraf#n#n büyümesidir.
Özetle, makineler aras# ileti"imle bu alanlarda
yarataca$#m#z verimlilik ve bulut servislerindeki
maliyet avantajlar#n#n, hem "irketlere de$er
yarat#p "irketlerin maliyetlerini optimum noktaya
çekece$ini, hem sektörel anlamda bizlere yeni i"
alanlar#, yeni potansiyel f#rsat alanlar#
yarataca$#n# dü"ünüyoruz. Bu nedenle de bu
ivmenin devam edece$ini tahmin ediyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Te"ekkür ediyorum.
Peki yeni yat#r#mlar aç#s#ndan bakarsak 4G
yat#r#mlar# konusunda nas#l bir zamanlama
olacak? Turkcell bu konuda ne zaman ad#m
atmay# planl#yor?
Selen Kocaba! Geçmi"ten bugüne, 20062013 toplam yat#r#mlar#m#za bakt#$#m#zda
Turkcell olarak 9,3 milyar TL yat#r#m yapm#"#z.
Bu, en yak#n rakibimizin yüzde 60 üzerinde bir
yat#r#m bu.
Neden bu yat#r#mlar# yap#yoruz?
Bahsetti$imiz mobil interneti kullan#p i"inize
ula"abilmeniz ya da bulut üzerinden servis
alman#z ya da makineler aras# ileti"im dedi$imiz
sayaçlar# uzaktan kontrol edip elektrik kay#pkaçak oran#n# önlemeniz, art#k ancak güçlü
altyap#n#zla oluyor. Yani üstün bir network
platformunuz olmas# laz#m ki, do$ru, etkin, ak#ll#
ve güçlü ileti"imi sa$layabilin. Tabii bu bizim en
hassas noktam#z.
Biliyorsunuz, 3G’de oldu$u gibi 4G’de de
900 Megabit / saniye dedi$imiz en h#zl# 4G
deneyimini Türkiye’de ya"att#k. Bu dünyadaki en
h#zl# oranlardan biridir. Dört "ehirde, Samsun,
!zmir, !stanbul, Urfa… Mü"terilerimizin

MET"N ALTAN Biz Kardemir olarak rekabetten

daha uzak noktada, az rekabet olabilen hatta
hiç olmayan noktalara do#ru kaymaya
çal$%$yoruz. Kardemir bunu yakalad$#$ zaman,
kendi bölgesinde fiyata da hakim olma %ans$n$
yakalayacak. Halbuki e#er bizim tonaj$m$za
bakarsak, daha önce 1 milyon tondu, bu seneki
üretimimiz 1,7 milyon ton olacak. Bir sonraki sene
de toplam üretimimiz 3 milyon ton olacak.
Toplam üretimdeki paya bakt$#$m$zda yüzde 4
gibi bir rakam$ ifade ediyor ki fiyat$ belirleyici bir
rolümüz olamaz, olam$yor da… Ama rekabetin
olmad$#$ alanlara kayd$#$m$z zaman hem fiyat
belirleyici olaca#$z hem Türkiye’deki uzun
mamul fazlal$#$ndan ç$k$p o fazlal$#$ ba%ka
%irketlere b$rakm$% olaca#$z. "lk önceli#imiz
katma de#erli üretime yönelmek olacak. Bu
stratejiyle piyasaya daha çok hakim olaca#$m$z$
dü%ünüyoruz.

deneyimleyebilece$i "ekilde gösterdik.
Ma$azalar#m#zda bu h#z, bu altyap#, bu kapasite
ne getiriyor bunu gösterdik. Biz tüm altyap#
çal#"malar#m#za ve 2014 altyap# yat#r#mlar#m#za
nefes kesmeden, hatta h#z vererek devam
edece$iz. Hatta bu anlamda 2009 y#l#ndaki krizi
bile bir yerde f#rsata çevirdik. Özetle kriz
döneminde bile yat#r#mlar#m#za duraksamadan
devam ettik. Sektör de bu "ekildeydi.
Sedef Seçkin Büyük San#r#m orada ortakla"a
yat#r#m yap#lmas#na dayal# bir model önerisi de
var. Öyle mi?
Selen Kocaba! Tabii birçok kurgu ve konu
gündemde. Onlar# hem Bakanl#k hem regülatör
de$erlendiriyor olacak. Mesela en son "unu
yapt#k: Evrensel fon kapsam#nda nüfusu 500’den
az olan her yere altyap#y# götürme i"ini Turkcell
olarak biz ald#k. O ihaleyi en dü"ük fiyatla ald#k.
Bir rakibimiz girmedi zaten. Di$eri de ciddi
olarak yukar#da kald#. Sonuçta biz “Türkiye’nin
Turkcell’iyiz” diyoruz. 500’ün alt#nda nüfusu olan
o noktalara ula"t#$#m#zda tüm operatörler oradan
hizmet verir hale gelecek.
Sedef Seçkin Büyük Te"ekkürler. %imdi
sözü Kardemir Genel Müdür Yard#mc#s# Metin
Altan Bey’e vermek istiyorum. Metin Bey, 2014’e
nas#l ba"layaca$#z? Türkiye ekonomisi için makro
beklentileriniz neler? Önümüzdeki y#l seçim
olacak. Bu dinamikler reel sektörü ve sizin
sektörünüzü nas#l etkileyecek?
Metin Altan Ben 40 y#ll#k çelikçiyim.
Aç#kças# Türkiye’de ve dünyada sadece çeli$i
biliyorum. Dolay#s#yla konu"malar#m bununla
s#n#rl# kalabilir. Dünyaya bakt#$#m#zda çelik
sektörünün en önemli oyuncusu Çin’dir. Bunu
hepimiz biliyoruz. Yakla"#k 1,3 milyar ton gibi
y#ll#k çelik üretiminin yar#s#n# Çin kar"#l#yor.
Dolay#s#yla ço$u zaman istatistiklerde Çin devre
d#"# b#rak#l#r, yani “Çin hariç” diye ba"lan#r. Ben
de öyle ba"layaca$#m. Çin hariç üretimin yar#s#n#
Japonya, Amerika, Rusya üretiyor. Bizim de
üretimimiz 35-36 milyon ton. Yani o 1,3 milyar
tonun içindeki pay#m#z bu. Belki çok az gelebilir
ama bir ba"ka yönden bakt#$#m#zda Türkiye
dünyada sekizinci üretici konumunda. Buna Çin
de dahil. Almanya’n#n 40-42 milyon ton civar#nda
üretimi var. Türkiye, Almanya’dan sonra
Avrupa’da ikinci büyük üretici konumunda. Tabii
çelik piyasas# zor bir piyasa. S#k#nt#l# bir piyasa.
Emek yo$un çal#"#lan bir piyasa.
Sedef Seçkin Büyük Talep ve fiyat
konusunda beklentiler nas#l?
Metin Altan S#k#nt# "u: Türkiye’nin, üretimi
tüketiminin çok üzerinde. Yani üretimini iç
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piyasada tüketemiyor. Dolay#s#yla çelik, ülke
olarak ihraç etmek mecburiyetinde oldu$umuz
bir kalem. !hraç da edemezse t#kan#yor. Herkes
içeri dönüyor, içeriye mal satmaya kalk#yor. Bu
sefer de fiyat rekabeti ba"l#yor ve fiyatlar dibe
vuruyor. Aç#kças# içeride çelik piyayas# böyle bir
ikilem içinde.
Mesela Çin üretiminin büyük bir k#sm#n#
kendisi tüketiyor. !hraç boyutuna bakt#$#m#zda,
çeli$in ihraç kalemleri aras#nda ciddi bir yeri var.
Ama ayn# zamanda ithalat kalemine bakt#$#m#zda
onun da ciddi bir boyutu var.
Biz Kardemir olarak 5 y#ld#r kendimize bir
vizyon çizmeye çal#"t#k. Bunu da daha çok
ithalat ihracatla u$ra"an devletin ilgili
birimlerinden ald#$#m#z verilere dayand#rarak
yap#yoruz. Türkiye’de üretilmeyen, ithal edilen
mallar#n Türkiye’de üretilmesi gibi bir misyon
edinmeye kalk#"t#k. Geldi$imiz nokta Türkiye
aç#s#ndan fena de$il. Mesela ne yapt#k? Herkes
uzun çubuk imal ediyor. Biz Türkiye’nin ihtiyac#
olan demiryolu ray#n# ürettik. H#zl# tren için 1
metresi 60 kg, bir metresi 49 kg olan raylar
ürettik. %u anda ba"ar#l# bir "ekilde Türkiye’de
kullan#l#yor. Örne$in TCDD bu tür çeli$in
ithalat#n# kesti. Tabii ki al#m yapaca$# zaman yine
uluslararas# ihaleye ç#k#yor. Biz de di$er
firmalarla birlikte ihaleye giriyoruz ve ihaleden
al#yoruz. Yani herhangi bir ayr#cal#$#m#z yok. Bu
birinci durum.
!kinci durum ise, Türkiye’nin özel çeliklerle
ilgili ithal kalemi son 10 ayda yakla"#k 7 milyar
dolar#n üzerindedir. Bunu da azaltabilmek ya da
tamamen önüne geçebilmek için 700 bin ton
kapasiteli yeni bir haddehane kuruyoruz. Bu
neye hizmet edecek? Otomotiv sanayinin
birtak#m kalemleri, çelikleri d#"ar#dan geliyor. Biz
bunu yapabildi$imiz zaman -ki "u anda montaj
ba"lad#- 2014 sonlar#na do$ru bitirmeyi
planl#yoruz. Bu da bitti$i ve üretime geçti$i
zaman Türkiye’nin ithal kalemlerinden biri daha
ortadan kalkm#" olacak.
Üçüncü bir yeni kalem olarak da yine
Türkiye’de tek, bu bölgede tek, ray tekerle$i
konusu var. Daha do$rusu lokomotif tekerle$i…
Bunun için yeni yat#r#mlara ba"lad#k. !ki yat#r#m
da 250 milyon dolar civar#nda. Bu az bir miktar
de$il. Onun da tamamlanmas# 2015’i bulacak.
Sedef Seçkin Büyük Önümüzdeki dönem
için fiyat konusunda beklentileriniz nedir?
Metin Altan Çelik üretimi iki türlü yap#l#yor.
Bunun biri entegre demir çelik tesisi dedi$imiz
Ere$li gibi, !skenderun gibi, bizim gibi fabrikalar.
Bunlar, hammaddesi cevhere ve kömüre dayal#
10 / 2014

olan üretim yap#yorlar. Bu hammaddeyi de varsa
ülkenizden yoksa yurtd#"#ndan getiriyorsunuz.
Yüksek f#r#nlarda eritiyorsunuz ve daha sonra
"ekillendiriyorsunuz. !lk üretim biçimi bu.
!kincisi de sadece çelikhane ve haddehane
taraf# olan ark odakl# prosesler. Onlarda herhangi
bir çelik üretimi söz konusu de$il. Çelik üretilmi"
ama hurdaya ayr#lm#". Onlar, geri dönü"üm
yapan tesisler. Çelik tekrar eritiliyor ve geri
kazan#l#yor.
Türkiye’de daha çok ikinci yöntem, yani ark
ocaklar# geçerli. Pazar#n yüzde 75’i ark ocakl#,
yüzde 25’i ise entegreden kar"#lan#yor. Dünyaya
bakt#$#n#z zaman ise bu durumun tam tersi söz
konusu. Dünyada yüzde 75’i entegre, yüzde 25’i
ark ocakl#. Asl#nda do$rusu da bu, yani
dünyadaki gibi olmal#. A$#rl#k entegrede olmal#.
Ama Türkiye "u anda bunun tam tersini yap#yor.
Çünkü Türkiye’de cevher az, kömür az.
Dolay#s#yla entegre tesisler olarak cevher ve
kömürde, yani hammadde aç#s#ndan d#"a
ba$#ml#y#z. Ama ayn# "ekilde ark ocaklar# da d#"a
ba$#ml#. Çünkü yüzde 100 hurdan#n büyük bir
k#sm#n# d#"ar#dan ithal ediyorlar. Geçen y#l 20
milyon ton civar#nda hurda ithal edildi. Takip
etti$im kadar#yla piyasaya Türkler ç#kt#$# zaman
sevinç gösterilerinde bulunuluyor. Dünyan#n bir
numaral# hurda ihracatç#s#y#z. Hurda fiyatlar#
yüksek seyrediyor.
Sedef Seçkin Büyük 2014’te de hurda
fiyatlar# yüksek seyreder mi? Kok kömürü nas#l
seviyelerde olur? Bunlar# maliyetlere etkisi
aç#s#ndan soruyorum.
Metin Altan Kok kömürü stabil seyrediyor.
Yukar#ya do$ru hafif bir e$ilim var ama stabil
gözüküyor. Ben o tarafta çok bir didi"me
olaca$#n# dü"ünmüyorum. Fakat hurdadaki
durum oynak. Hurda fiyatlar# bir miktar
yükselebilir. Tabii maliyetlerin art#"#nda etkili
olan tek etken hurda fiyat#ndaki art#" de$il. Bir
de enerji maliyetleri var. Bildi$iniz gibi
Türkiye’de enerji çok pahal#. Ark ocaklar#n#n
maliyetlerinin büyük bir k#sm#nda hurdadan
ba"ka elektrik de etken. %artlar kolay de$il,
enerji maliyetleri ayr# bir dert. Herhalde fiyatlarda
çok fazla bir yükseli" olmasa bile hafif bir yukar#
e$ilim olacakt#r diye dü"ünüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Te"ekkür ediyorum
Metin Bey. %imdi Ya"ar Holding CFO’su Hikmet
Altan Bey’e geçmek istiyorum. Siz 2014’ü nas#l
görüyorsunuz? Seçim y#l# olacak. Hem
Türkiye’nin makro ekonomik hedefleri hem
sektörel olarak öngörüleriniz neler?
Hikmet Altan Te"ekkürler. Öncelikle 2014
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y!l!nda Türkiye ile ilgili ne varsay!m yapt!k,
bütçelerimizi nas!l haz!rl!yoruz onu söyleyeyim.
Asl!nda herkesten çok da farkl! de"il.
Tahminlerimize göre yüzde 4 civar!nda büyüme,
yüzde 7 civar!nda enflasyon olacak. 2,16
civar!nda dolar kuru öngörüsü yapt!k.
Senaryomuz bu #ekilde. Bu senaryonun üzerine
de bütçelerimizi çal!#t!rd!k. Tabii 2014’te genel
resme bakt!"!m!zda hem dünyada hem
Türkiye’de ciddi belirsizlikler var. Bu belirsizli"i
illaki negatif anlamda söylemiyorum. Ama
sonuçta bir belirsizlik var. Tabii bu son
ya#ananlar otomatik olarak likiditeyi de
etkileyecek. Bunlar!n d!#!nda ekonomik anlamda
ba#ka belirsizlikler de olabilir dünya genelinde.
Biliyorsunuz, Avrupa’n!n en problemli ülkeleri
son 3-5 ayd!r düzelme trendine girdi. $talya fazla
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vermeye ba#lad!. $spanya’n!n i#sizli"i 20’li
rakamlarda, 22-24 gibi rakamlar telaffuz ediliyor.
Orada bile i#sizlik rakamlar!nda dü#ü#ler var.
Amla tabii kendi ad!m!za konu#ursak bunlar ne
kadar do"ru? Çok fazla kestiremiyoruz. Ne kadar
sürdürülebilir? %u anda bilinmiyor.
Türkiye aç!s!ndan bakarsak hepimizin bildi"i
bir cari aç!k meselemiz var. O büyük bir
belirsizlik. Bir taraftan da seçim y!l!. Yani ne
kadar istikrar desek de sonuçta seçim y!l! ve
seçim ekonomisi yap!lacak. Yani bu iki kritik
konuyla yeni y!la girmi# durumday!z. Ayr!ca
di"er seçimin de belki öne çekilmesi ihtimali
olacak. Tüm bunlar! son Yolsuzluk
Operasyonu’nda ayr! olarak söylüyorum. Bu
ya#anan siyasi s!k!nt!lar zaten senaryolar!n içinde
yoktu…
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Türkiye’yi ilgilendiren di"er mesele de
kom#ularla ili#kiler. Suriye, Irak, $ran ile
ili#kilerimiz ortada. Dolay!s!yla bunlar!n hepsi
sonuçta birtak!m belirsizlikler yaratmaya devam
ediyor.
Biz de Ya#ar Holding olarak bu belirsizliklere
bakarak 2014’ü kendimiz aç!s!ndan masaya
yat!rd!k. Çok iddial!, çok büyük, çok marjinal
büyümelerin görülece"i y!l olmayacak.
%irketlerimizin bütçeleri haz!rlan!rken de bu
bak!# hakim oldu diyebiliriz. Yani biraz daha
konservatif demeye dilim varm!yor ama daha
dikkatli, daha temkinli bütçeler haz!rlamas!n!,
yat!r!mlar!n iki kere dü#ünülmesini,
bütçelemenin de bu gerçekler !#!"!nda
yap!lmas!n! öngördük. Ama tabii tüm
#irketlerimiz sonuçta kendi bütçelerini,

yat!r!mlar!n! haz!rlad!lar. Ama bunu da
yapmal!y!z, #unu da yapmal!y!z diye geldiler…
Sonuçta ben grup olarak 2014’e genel bak!#
aç!m!z! böyle özetleyebilirim.
Sedef Seçkin Büyük Peki mesela süt ve
k!rm!z! et sektörleri özelinde sorarsak,
önümüzdeki y!l rekabet ko#ullar! sizce nas!l
#ekillenecek? Hammadde olarak süt ve et
fiyatlar!n! etkileyecek nas!l geli#meler olacak?
Hikmet Altan Hep g!da sektörü deriz ama
asl!nda g!da sektörü çok karmakar!#!k bir alan.
Su da çerez de bal!k da g!daya giriyor. Ama
hepsi tamamen ayr! segmentler. Hepsinin
dinamikleri farkl!. O yüzden g!day! tek bir bütün
olarak, tek bir sektör gibi dü#ündü"ümüz zaman
yanl!# yapar!z.
Bizim grup olarak fokus alan!m!z et ve süt.
Ayr!ca biliyorsunuz bal!k da yeti#tiriyoruz.
Türkiye’nin ilk bal!k çiftli"i bizimdi. Bunun yan!
s!ra yine P!nar markas!yla su i#imiz de var.
Bugünün konusu et ve süt. Daha ona
odaklanal!m diye söylüyorum. 2013 y!l!nda süt
i#ine bakarsak, hammadde fiyatlar! artt!.
Biliyorsunuz sütte devletin bir düzenleme sistemi
var. Eskisinden farkl! olarak bu y!l içinde süt
hammaddesini düzenleyen birtak!m tedbirleri
oldu. Dolay!s!yla biraz da bundan dolay! arz ve
talebin d!#!nda süt fiyat! artt!.
2014 y!l!nda ne olur derseniz… Sütte
hammadde fiyatlar! 2013 y!l!ndaki kadar artmaz.
Öngörümüz bu yönde. Fakat biraz önce
bahsetti"im belirsizlikler bu taraf! da çok etkiler.
Neden? Çünkü süt dedi"imiz ürün asl!nda yerli
bir hammadde. Fakat sütü var etmek için epey
bir yabanc! hammadde kullan!yorsunuz.

BA!AK D"NÇKOÇ Zamanlama konusu çok hassas.

Ya#ad$%$m$z son olaylar$n yaratt$%$ ortam, 2014’e ili#kin
öngörüleri etkiliyor. Ama mart ay$ndaki yerel seçimlerden
hemen sonra bu belirsizlik ortam$n$n bir miktar daha
düzelebilece%ini dü#ünüyoruz. 2014 y$l$ için büyümenin, 2013
y$l$ndaki beklentimiz olan yüzde 3,7’ye yak$n bir oranda,
yüzde 3,5 civar$nda olmas$n$ bekliyoruz. Özetleyecek olursak
seçim ekonomisi içeriyi etkileyecek. "ç tüketimi yava#lat$c$
birtak$m önlemler var ve bunlarla ilgili baz$ sektörlerde iç
talep aç$s$ndan yava#lama olabilir. Ama yine de “Büyüme
kontrollü devam edecek” diyoruz. “Borçlanma maliyetleri
yükselebilir. Borçlu ve yeni borç almak durumunda olan
#irketler için biraz daha zorlay$c$ olabilir” diyoruz. Ama uzun
vadeli borçlanmas$n$ tamamlam$# ve yat$r$mlar$na devam
eden, çelik gibi belli bir büyüme öngördü%ümüz sektörler için
riskli olmayacak bir y$l öngörüyoruz. Ancak son geli#melerin
ard$ndan TL’de risksiz getiri oran$n$ yüzde 9,5’ten yüzde 10’a
art$rd$k. Endeks için ise “biriktir” tavsiyesi veriyoruz.
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Biliyorsunuz bu hammaddelerin önemli bir k!sm!
yurtd!#!ndan ithal ediliyor. Hayvanlara verilen
katk!lar, yemler var. Birkaç y!l evvel saman! bile
ithal etti Türkiye. Tamam, hayvanlar burada
beslenip büyüyor, süt veriyor. Yarat!lan katk!n!n
önemli bir k!sm! Türkiye’de yarat!l!yor ama
hayvan! beslerken ciddi bir #ekilde d!#a
ba"!ml!s!n!z. Dolay!s!yla döviz fiyatlar!,
devalüasyon olup olmamas!, o hammaddelerin
dünyadaki fiyatlar!, soya fasulyesinin, m!s!r!n,
soya küspesinin, yemin dünya piyasalar!ndaki
fiyatlar! bizi çok etkiliyor. Sütün fiyat!n! da
otomatik olarak bu girdiler belirliyor. E"er
hammadde olu#um fiyatlar!nda çok büyük bir
de"i#im olmazsa –ki beklemiyoruz- süt fiyat!n!n,
elbette bir enflasyon etkisi kadar artaca"!n! ama
bu y!l oldu"u gibi ciddi art!#lar olmayaca"!n!
dü#ünüyoruz. Biliyorsunuz bu y!l süt fiyatlar!

85–90 kuru#lardan 1 – 1,10 TL’ye ç!kt!.
Et taraf!na gelirsek, biliyorsunuz Türkiye bir
ara et ithalat! yapt!. Daha do"rusu kesimlik canl!
hayvan ithalat! yapt!. Hatta Türkiye, 2000’li
y!llar!n ba#!nda veya öncesinde kesilmi#, karkas,
dondurulmu# et de ithal etmi#ti.
Bu son yapt!klar! öyle de"il, sadece canl!
hayvan ithalat! yap!ld!. 2013 içinde et ithalat!n!
çok gerektirecek bir #ey olmad! ama fiyatlar,
özellikle y!l!n ikinci yar!s!nda hatta #u son 4-5
ayl!k sürede ciddi biçimde yükseldi. Hammadde
fiyatlar!ndan bahsediyorum.
Biliyorsunuz bir de özellikle bizim
bulundu"umuz i#lenmi# ürün taraf!nda, 2013’ün
ba#!nda regülasyon de"i#ikli"i oldu. Öncelikle
#unu belirtmeliyim ki piyasay! düzenlemeye
yönelik her türlü regülasyon bizi memnun eder.
Bunu Ya#ar Holding ad!na söylüyorum. K!sa
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vadede belki piyasay! biraz çalkaland!r!r ama
orta ve uzun vadede bize yarar. Çünkü biz
kuruldu"umuz günden beri zaten o kurallara
uygun olarak ürün yap!yoruz. Dolay!s!yla
rekabetimizi ona uygun hale getirecek tedbirlerin
al!nmas! sonuçta bizim i#imize yarayan bir
geli#medir. Sonuçta bizim için hayat çok fazla
de"i#miyor. Belki ufak tefek biz de farkl!l!klar
yap!yoruz ama zaten biz hayat!m!z! öyle
ya#!yoruz. Ama tabii haks!z rekabetin içindeki
birtak!m firmalar!n temizlenmesi ya da onlar!n da
bizim üretmedi"imiz ürünleri üretememesi için
hiç olmazsa sistem kendi içinde regüle ediliyor.
Dolay!s!yla sisteme genel olarak bu yönde
yap!lacak müdahaleler zaten bizim i#imize yarar.
Mesela bu regülasyon sonras!nda bizim P!nar
Et markam!z!n rakamlar! ciddi oranda artt!.
Biliyorsunuz regülasyon mart ay!nda devreye

girdi. Biz #arküteri ürünlerinde, üretimde ve
sat!#ta kendi rekorlar!m!z! k!rd!k.
Özetleyecek olursam; et fiyat!n!n da
önümüzdeki y!l arz s!k!nt!s!ndan dolay! radikal
bir #ekilde artaca"!n! çok dü#ünmüyoruz. Ama
büyük resme bakt!"!m!z zaman Türkiye’nin
hayvanc!l!"!nda bir problem oldu"unu biliyoruz.
Hayvanc!l!"!m!zda verim aç!s!ndan, hayvan !rk!
aç!s!ndan, genel olarak a#!lmas! gereken birçok
s!k!nt! var.
Sedef Seçkin Büyük Peki canl! hayvan
ithalat! yap!lmas!n! do"ru buluyor musunuz? Bu
politika sizce hedefine ula#t! m!?
Hikmet Altan Kasapl!k canl! hayvan ithalat!
asl!nda biraz önce bahsetti"im o büyük resme
bakarsan!z do"ru de"il. Yani ülkenin asl!nda
bunu kendisinin halletmesi laz!m. Besilik hayvan
ithalat! zaten biliyorsunuz #u anda yasak de"il,
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ama ithal da edemezsiniz. Çünkü Bakanl!k izin
vermiyor. Zaten AB kurallar! gere"i bir #eye
yasak koyma #ans!m!z yok. Ama i#te Tar!m
Bakanl!"!’n!n birtak!m izinleri var. O izinleri
vermiyor ve dolay!s!yla ithal edemiyorsunuz.
Besilik hayvan ithalat!n!n arz!n dü#tü"ü
dönemlerde yap!lmas! gerekebilir ama o da
geçicidir. Belki #öyle söylemek laz!m:
Regülatörün yapt!"! her #eyi bir sepetin içine
koyup “bunlar do"rudur” veya “bunlar yanl!#t!r”
demek çok do"ru de"il. Regülatör #imdi böyle
bir #eyler yapmaya çal!#!yor. Bunlar!n bir k!sm!
bizim aç!m!zdan do"ru, al!nmas! gereken
tedbirler. Bir k!sm!na ise piyasaya yanl!# tepki
veriyor. Sonuç itibar!yla besilik hayvan ithalat!n!n
ihtiyaç oldu"unda yap!lmas!nda bir sak!nca yok
diye dü#ünüyorum. %u anda ihtiyaç oldu"unu
sanm!yorum ama ihtiyaç oldu"unda yap!labilir.
Ama mesela kasapl!k hayvan ithalat!na biz
kesinlikle olumlu bakm!yoruz. Biz zaten Onursal
Ba#kan!m!z Selçuk Bey’in söyledi"i gibi prensip
olarak her zaman yereli destekledik. Selçuk Bey
bu holdingi kurarken sahip oldu"u bak!# zaten
oydu. Bunlar!n hepsinin yereli üretilmesi gerekir.
Ama tabii öte yandan hayat!n gerçeklerine de
bakmak laz!m. “Gerekir” diyoruz ama bir taraftan
da nüfus büyüyor. Protein ihtiyac! art!yor.
Sa"l!kl!-sa"l!ks!z, her türlü #eye ra"men protein
ihtiyaçlar!m!z var. K!rm!z! etten, sütten,
yumurtadan kar#!layaca"!z. Dolay!s!yla bu
nüfusun, #ehirle#menin oldu"u yerlerde bu arz!n
muhakkak desteklenmesi laz!m. Ba#ka çaresi
yok. Biz tabii ülke olarak, iklim olarak da buna
çok uygun de"iliz. Onu da kabul etmek laz!m.
Almanya’n!n, Orta Avrupa’n!n, Arjantin’in,
Brezilya’n!n sahip oldu"u iklim özelliklerine
sahip de"iliz. Onlar hayvanlar! geni# arazilerde
besleyebiliyorlar, bu anlamda hayvanc!l!k
yapabiliyorlar. Ondan sonra da günde o kadar
kilo süt veren hayvan! elde ediyorlar. Bizim öyle
çay!rlar!m!z, ye#il alanlar!m!z olmad!"! için,
hayvanlar!m!za ithal ürünler, ta#!ma yemler
yedirmek zorunda kal!yoruz. Bunlar!n hepsi de
maliyet tabii.
Sedef Seçkin Büyük Peki süt konusunda
AB’nin ihracat yapabilme olana"! aç!ld!. Bu
durum sektörünüzü nas!l etkileyecek?
Hikmet Altan Geçen y!l AB’ye ihracat
yapabilmenin önü aç!ld!. Alt! firmaya izin
verdiler. Birisi zaten bizim firmam!z. $zin verilen
alt! #irket zaten Türkiye’nin büyük, bu i#i en iyi
yapabilecek #irketleri. Elbette AB’ye ihracat
yapmak önemlidir, katk! sa"lar ama k!sa vadede
çok önemli art!lar sa"lamaz.
16 / 2014

Neden k!sa vadede diyorum? Çünkü sonuçta
bu bir maliyet i#i. O maliyeti tutturamazsak, süt
hammaddesini, et hammaddesini Avrupal!n!n
elde etti"i #ekilde halledemezsek, orada rekabet
edemeyiz. Maliyet olarak rekabet edemeyiz.
Ancak ni# ürünlerde durum farkl!. Avrupa’da
olmayan, Avrupal!n!n talep etti"i ama Avrupa’da
üretilmeyen birtak!m ni# ürünlerde ihracat
olabilir. Onlar! bir tarafa b!rak!yorum. Ama
normal ürünlerde oraya bugünkü #artlarda
gönderemeyiz. Ya da ancak ufak tefek
göndeririz. Ama böyle büyük hacimli bir üretim,
sürekli bir ihracat! yak!n vadede yapamay!z. E"er
bizim maliyetlerimizle ilgili birtak!m farkl!l!klar,
de"i#iklikler olursa o farkl!… Mesela beyaz
peynirimizi ihraç etmeye çal!#abiliriz. Çünkü
Avrupa’da yok. Avrupal! için ni# bir üründür.
Beyaz peynir Avrupa’da bizim yapt!"!m!z #ekilde
yap!lm!yor. Onun bir fiyat! var ama ni# bir #ey.
Dolay!s!yla ben AB’ye yak!n bir zamanda
ihracat hamlesine giri#ece"imizi sanm!yorum.
Mesela bizim grup olarak öyle bir hedefimiz yok.
Yapm!yoruz demiyorum, yap!yoruz ama öyle
çok de"il. Minimal bir etkisi var.
Sedef Seçkin Büyük Peki Avrupa’ya ihracat
yapabilir 6 #irketten biri olmak, ba#ka pazarlarda
yolunuzu aç!yor mu?
Hikmet Altan Bence as!l önemli k!s!m o.
Çünkü Avrupa’ya ihraç edemedi"iniz için baz!
kom#u ülkeler AB üyesi olmad!klar! halde
bizden ürün kabul etmiyorlard!. AB üyesi
de"iller, AB regülasyonlar!yla ba"l! de"iller ama
yine de o k!staslar! ar!yorlar. AB alm!yorsa onlar
da alm!yorlar… Mesela Azerbaycan’da örne"in
birtak!m sorunlar vard!. Rusya’da vard!. %imdi o
pazarlar için iyi oldu. Çünkü oralar Almanya,
Fransa, Hollanda gibi de"il. Oralara yüklü
miktarda ihracat yapma #ans!m!z var. Maliyetler
aç!s!ndan, lojistik yak!nl!k aç!s!ndan, damak
zevkinin uymas! aç!s!ndan yak!n co"rafyam!z
çok önemli pazarlar. Mesela Azerbaycan mesela
çok önemli bir pazard!r. G!da i#imizin oraya olan
ihracat! her y!l radikal bir #ekilde, yüzde 20-30
gibi rakamlar #eklinde artar. Toplam miktar
küçüktür ama art!#lar! hep böyle büyüktür.
Sonuçta Azerbaycan dedi"iniz ülke 9 milyon bir
nüfus. $stanbul’un yar!s! kadar. Oraya yapt!"!n!z
3-5 milyon dolarl!k ihracat önemli bir rakam.
Ülkenin büyüklü"ü aç!s!nda hesaplan!nca ciddi
Toplant$n$n moderatörlü%ünü,
Capital Dergisi Yay$n Yönetmeni
Sedef Seçkin Büyük yapt$.
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bir rakam.
Yani AB’yi ihracat!n aç!lmas!, çevremizdeki
tüm ülkeler için de"il ama bir k!sm! için avantaj
oldu. Sonuçta “AB taraf!ndan da kabul edilmi#
standartlar!m!z var” diyerek pazarl!yoruz.
Sedef Seçkin Büyük Te#ekkürler. $# Yat!r!m
Ara#t!rma Müdür Yard!mc!s! Ba#ak Dinçkoç’a söz
vermek istiyorum. Ba#ak Han!m, 2014 y!l! bu üç
temel sektör için finansal piyasalar aç!dan nas!l
geçecek?
Ba!ak Dinçkoç Biz yeni bir strateji raporu
yay!nl!yoruz. Oradaki ana temam!zda öne
ç!kard!"!m!z sektörler aras!nda demir-çelik,
telekom ve g!da sektörleri de var. 2014 y!l! için
büyümenin, 2013 y!l!ndaki beklentimiz olan
yüzde 3,7’ye yak!n bir oranda, yüzde 3,5
civar!nda olmas!n! bekliyoruz. Gayrisafi yurtiçi
has!la için. Ayn! zamanda cari aç!k taraf!nda çok
önemli bir kötüle#me beklemiyoruz. Çünkü
enerji ithal eden bir ülke oldu"umuz için cari
aç!k taraf!nda özellikle petrole çok ba"!ml!y!z.
2014 y!l! için 2013’e yak!n 107-110 dolar/varil
civar!nda bir ham petrol fiyat! öngörüyoruz.
Bunun d!#!nda biliyorsunuz biz tüketmeyi
çok seven bir ülkeyiz. Hükümetin tüketimdeki
bu art!#! bir miktar frenleyici önlemler almas! söz

konusu. Bunlar neticesinde harcamalarda bir
miktar daralma olabilece"ini dü#ünüyoruz. Bu
yüzden de bankac!l!k sektöründe kredi
büyümesinin yüzde 20’den yüzde 15’e dü#mesini
bekliyoruz. Ama bu, büyümeyi çok h!zla a#a"!ya
çekecek bir geli#me olmayacak. Genç ve
harcamay! seven nüfusun en önemli itici güç
olarak büyümeyi devam ettirece"ini
dü#ünüyoruz.
Bütün bunlar!n yan! s!ra, di"er
konu#mac!lar!n da belirtti"i gibi, 2014’te bir
seçim ekonomisi de gündeme gelecek. Özellikle
mart ay!ndaki yerel seçimler çelik sektörü için
in#aat taraf!nda h!zland!r!c! bir etki yaratacakt!r.
Bu yüzden çelik sektörü için yurtiçinde biraz
daha olumluyuz. Yurtd!#!nda da Çin’den gelen
son rakamlar! olumlu buluyoruz. Özellikle sanayi
üretimi taraf!nda bir toparlanma var. Çin’in de
çelik fiyatlar!na çok önemli seviyede olmasa da
olumlu bir katk!s! olaca"!n!, en az!ndan fiyatlar!n
2014’te dü#meyece"ini, bu seviyelerde kalaca"!n!
ya da biraz daha yukar! gelece"ini öngörüyoruz.
Hammadde taraf!nda bahsedilen kömür
fiyatlar!n!n, 2013 y!l!nda çok dü#ük seviyelerde
oldu"unu gördük. Bu da özellikle entegre
tesislere bir avantaj sa"lad!. Çünkü hurda
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fiyatlar!ndaki art!#, elektrik ark ocakl! tesislerin
üretim yapmay!p ara mamule yönelmesine ve bu
ürünleri entegre tesislerden almas!na, dolay!s!yla
entegre tesislerin daha karl! faaliyetlerde
bulunmas!na sebep oldu. Bu makas e"er
daralmazsa - ki sektör oyuncular! çok önemli bir
dü#ü# beklemiyor hatta hurda fiyatlar!nda art!#
öngörülüyor- entegre tesislerin yine bundan
fayda sa"layaca"!n! dü#ünüyoruz. Bu olumlu
etkinin Borsa $stanbul’da i#lem gören iki entegre
tesis için de geçerli olaca"!n! dü#ünüyoruz. Yani
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hem Kardemir hem Erdemir için.
Telekom taraf!nda Turkcell özelinde özellikle
de"erlemeleri çok cazip buluyoruz. Zaten
Turkcell bizim tavsiye etti"imiz hisseler aras!nda.
Ayn! zamanda biliyorsunuz Turkcell’in bir
temettü potansiyeli var. Uzun süredir süregelen
ve her sene de yükselen bir temettü bu. Bu
konudaki anla#mazl!"!n da 2014 y!l!nda bir
çözüme ula#t!r!lma ihtimalinin çok yüksek
oldu"unu ve bu ciddi temettü potansiyelinin de
getiri aç!s!ndan Turkcell’i öne ç!kard!"!n!

GA_Anakonu

12/26/13

7:54 PM

Page 19

dü!ünüyoruz. O yüzden de en be"endi"imiz
hisseler aras#nda bulunuyor.
Ayn# !ekilde g#da sektöründe de P#nar Et’i ön
plana ç#kar#p be"eniyoruz. Burada da sizin de
bahsetti"iniz gibi k#rm#z# et segmentindeki
regülasyonlar#n karl#l#"a as#l yans#mas#n#n 2014
y#l#nda çok daha belirgin olaca"#n# ve bunun da
!irketin hem finansal tablolar#na hem hisse
performans#na çok daha olumlu yans#yaca"#n#
dü!ünüyoruz.
Özetle söylemem gerekirse, 2014 y#l#nda
belki biraz daha temkinli büyüyen ama
büyümeye devam eden bir ülke bekliyoruz. Bu
büyümeye seçim ekonomisinin de olumlu
etkilerinin olaca"#n# dü!ünüyoruz. Hükümet her
ne kadar büyümeyi yava!lat#c# önlemler almaya
çal#!sa da genç nüfusun orada olaca"#n# ve bir
!ekilde tüketiminin yolunu bulaca"#n#
dü!ünüyoruz. Bir de kredi kartlar#na getirilecek
olan s#n#rlaman#n, her ne kadar regülasyonlar#n
nas#l uygulanaca"# tam kesinle!mese de telekom
operatörü !irketlere yarama ihtimali oldu"unu
dü!ünüyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Selen Han#m’la ikinci
tura ba!layal#m. Biraz da sektördeki rekabetten
bahsedelim. Telekom sektöründeki rekabette
2014 y#l#nda neler öne ç#kacak? Sadece Turkcell
özelinde de"il de sektör genelinde gördü"ünüz
risk ve f#rsatlar neler? Di"er oyuncular da
Turkcell’le aralar#nda fark olsa da son derece
iddial#lar ve yat#r#mlar#na devam ediyorlar.
Onlar#n da rekabetten kopmad#klar#n# görüyoruz.
Sektördeki rekabeti siz nas#l

SELEN KOCABA! “World Economic Forum ile

INSEAD’"n her y"l yapt"#" bir ara$t"rma var.
Ülkelerin, dünya genelinde farkl" sektörlerdeki
derecelendirmesine bak"yorlar. GSM sektörünün
nüfusu kapsama ve kalitesi konusunda Türkiye
dünyada 1 numara. Bu noktada 4G taraf"nda da
tüm haz"rl"klar"m"z" ve sahadaki mü$teri
deneyimimizi hiç h"z kesmeden devam
ettiriyoruz. Burada ilgili mercilere de seslenmek
istiyorum. Sonuçta bu yat"r"mlar"n yap"lmas"
gerekti#inin alt"n" çiziyoruz. Neden gerekiyor?
Teknolojik dönü$ümü yaratabilmek için en
önemli konu kapasite, kapsama ve kalitedir.
Bunlar" sa#lad"#"n"z noktada siz art"k ofisiniz
olmadan i$lerinizi d"$ar"dan halledebilir hale
geliyorsunuz. Biraz önce bahsetti#im tüm
çözümler, ancak bu altyap"n"n büyüklü#ü ve
hacmiyle oluyor. Bunlar hep yeni teknolojileri
hayat"n"za dahil ederek oluyor. Bu nedenle
4G’ye en h"zl" süreçte geçilmesi gerekti#i fikrini
destekliyoruz.”

de"erlendiriyorsunuz?
Selen Kocaba! $unu söyleyerek ba!layay#m.
McKinsey’in haz#rlad#"# bir rapor var. 10 y#ll#k
perspektifte asl#nda dünyay# !ekillendirecek ve
de"i!tirecek 10 temel teknolojiden bahsediyor.
Bu 10 temel teknolojinin içinde bu
konu!tu"umuz 3 temel konu en üst s#rada yer
al#yor. Yani biz ve telekom teknoloji
dünyas#ndaki di"er oyuncular# da etkileyen üç
ana alandan bahsediyorum.
McKinsey diyor ki, “Bu 10 y#ll#k perspektifte
mobil internet, dünyadaki i! yap#! !ekillerini,
perakendeyi, e"itimi, sa"l#"#, finans dünyas#n# ve
buradaki tüm i! gruplar#n#, i! modellerini, kanal
modellerini de"i!tirecek”. %kinci s#rada,
üretilebilen ve toplan#lan bilgilerin
otomasyonundan bahsediliyor. Üçüncü ve
dördüncü s#rada biraz önce alt#n# çizdi"im
makineler aras# ileti!im ve bulut teknolojileri yer
al#yor.
Bunlar kullan#larak çok ciddi anlamda
verimlilik, tasarruf sa"lanabilecek. Mesela biraz
önce Metin Bey bahsetti. Özellikle demir çelikte
en önemli konulardan biri elektrik yani enerji
maliyetleri. Türkiye’nin gündeminde de en
önemli konular#n ba!#nda enerji geliyor. Tüm
sayaçlar#n kontrol edilmesi çok önemli. Biz
burada yeniden yap#lanan enerji sektörüyle
birlikte lisans# olan 21 firman#n 17-18’iyle
çal#!#yoruz. Tamamen elektronik olan sayaçlar#n
uzaktan kontrolünü sa"l#yoruz. Nas#l oluyor?
Sayaçlara koydu"umuz SIM’lerle. Böylece
merkezi bir kontrol noktas#ndan kay#p kaça"#,
olas# problemleri, o anlamda saha ekiplerinin
yönlendirilmesini takip edip, raporlay#p, anl#k
aksiyonlar alabiliyorsunuz. Mesela bu anlamda
elektrik tüketiminde yüzde 15-20’ler gibi
oranlarda tasarruf yarat#l#yor. Bu i!in sadece bir
alan#. Buna benzer birçok alanda i!letmelerin, i!
dünyas#n#n bu teknolojileri kullanarak ciddi
anlamda tasarruf edebilmesi mümkün. Ya da
firmalar#n BT bölümleri art#k daha çok i!
süreçlerine odaklanacak. Ama BT’nin tüm ald#"#
donan#mlar# d#!ar#dan alacak. Art#k hepimiz bulut
üzerinden verilerimizi al#p anl#k payla!#r ve
yönetir noktaya gelece"iz. Bunlar# neden
payla!t#m? Bütün sektörün önceli"inde bu alanlar
var. Temel olarak hangi noktalar !ekilleniyor? %lk
bahsetti"imiz konu mobil internet. Pazardaki tüm
oyuncular, öncelikle bu ak#ll# cihazlar#n
Türkiye’deki penetrasyonunu art#rmaya
çal#!#yoruz. Hepimizin amac#, !u anda var olan
yüzde 30’lar# çok daha yüksek noktalara ta!#mak.
Biz tamamen bu amaca yönelik T serisi
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telefonlar# ç#kard#k. Asl#nda i!imize bakarsan#z
bir telefon üreticisi de"iliz. Dünyadaki di"er
üreticilerle rekabet etmek de da istemiyoruz.
Bizim burada yapmak istedi"imiz asl#nda
topluma, tüketiciye bu cihazlar çok daha makul
fiyatla ama belli bir teknolojik baz# içinde
bar#nd#ran haliyle en h#zl# !ekilde ula!t#rmak.
$imdi mesela en son T40, 15 Aral#k’ta Vestel ile
üretime girdi. Art#k her !eyiyle tamamen
Türkiye’de üretilmi! bir cihaz# ocak ba!# itibar#yla
pazarda görüyor olaca"#z. $u anda pazardaki
cihazlar#n, örne"in bir iPhone’nun dizayn# ve
üzerindeki yaz#l#mlar nas#l ABD’de yap#l#yor ama
cihaz#n üretimi Çin’de oluyorsa, bizim var olan T
cihazlar# da böyle... Aral#k 15’te üretimine
Türkiye’de ba!lad#k. Dedi"im gibi bu yolu da
açt#k. Birçok firma da bu anlamda üretimi
Türkiye’de denemeye ba!layacak. Mesela geçmi!
dönemde 100 bin civar#nda satt#"#m#z T40 var.
Geçmi! T serisinin ba!lang#c#ndan beri ise 1
milyonun üzerinde cihaz satm#! vaziyetteyiz.
Geri dönüp bakt#"#m#zda, i!in dizayn# ve burada
üretimi, daha ilk ba!lad#"#m#z noktada 500
milyon TL ithal girdisinde bir azalma sa"layacak.
Çünkü cihazlar# direkt ithal etti"inizde malum
negatif katk#y# görüyoruz. O nedenle bu alan,
yani mobil internetin cihazlarla birlikte
kullan#lmas#, öncelikli alanlar#n ba!#nda geliyor.
Di"er alanlar#n biri de biraz önce bahsetti"im
ve örne"ini demir çelikte kullan#lan elektrik
alan#nda verdi"im konu. Bunu birçok alanda
görebiliyoruz. Mesela Arkas’la birlikte seralar#n
uzaktan takibi konusu var. Verdi"im örnekler
kendimizden ama sektörde de bu tip örnekler
var. Siz kargolar# takip edebiliyorsunuz. Diyelim
ki ya! sebze ve meyveyi Rusya’ya ithal
ediyorsunuz. Koydu"unuz SIM ve onun
üzerindeki yaz#l#mla birlikte hangi #s# aral#"#nda
bunu gönderiyorsunuz, kargonuz !u anda hangi
ülkede görebiliyorsunuz. Hem dünya
rekabetinde bu anlamda ayr#!ma noktas#nda
oluyorsunuz hem tüketim aç#s#ndan mal#n
bozulmadan iletilmesini sa"l#yorsunuz.
Velhas#l bizim i!lerimiz ba!ka sektörlerin
dinamikleriyle birlikte çok daha fazla
!ekillenmeye ba!lad#. Bir di"er önemli konu da
finans. Finansla ilgili bankalarla da çal#!#yoruz.
Birkaç y#ld#r gündemimizde olan bir konu ama
yapt#"#m#z denemelerde iyi yapt#"#m#z !eyler var,
geli!ecek olanlar var. Mesela cüzdan#m#z#
almadan ödememizi gerçekle!tirebilir miyiz? Bu
yolda h#zla ilerledi"imizi görüyoruz. Kesinlikle
yeni uygulamalar görece"iz. Keza, sa"l#k
sektöründe de yeni uygulamalar görece"iz.
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E"itimde görece"iz. Sonuçta Fatih Projesi
ba!lat#ld#. Fakat bunun ötesinde art#k içeri"in
dijital içerik oldu"u ve bu anlamda da e"itimin
çok daha interaktif oldu"u bir döneme
girmeliyiz. Ki yeni nesil buna çok haz#r. Böyle
bir yolculu"u görüyor olaca"#z. Önümüzdeki
dönemde bu alanlara yat#r#m yapmaya devam
edece"iz.
Alt#n# çizmek istedi"im bir di"er nokta da cari
aç#k. Asl#nda ithal girdisinin ötesinde katma
de"eri yüksek ihracattan bahsediyoruz. Bununla
ilgili yaz#l#m sektörünü hareketlendirmek de
önemli bir konu. Çünkü art#k bu tip yaz#l#mlar,
aplikasyonlar, çözümler çok ciddi anlamda
de"erli oldu. Bakt#"#m#zda etraf#m#zdaki ülkelere
veya Avrupa’ya çok ciddi bilgi ihraç edece"imiz
bir dönemdeyiz. Bence bununla ilgili ad#mlar# da
atmam#z laz#m. Biz de kendi çerçevemizde
“Gelece"i Yazanlar” ad#n# verdi"imiz bir yaz#l#mc#
ekosistemini geli!tirmeye çal#!#yoruz. Bir taraftan
da Türkiye’deki giri!imcileri yaratal#m istiyoruz.
Bu alan !öyle de bir f#rsat sa"l#yor: $imdi
bildi"iniz gibi giri!imcilik bir sermaye
gerektiriyor. Asl#nda yaz#l#m sermayemiz
kendimiziz. Orada 200’ün üzerinde i! orta"#m#z
var. Bunlardan ço"u küçücük giri!imcilerdi,
!imdi KOB% oldular. H#zla büyüyorlar. Bu
ekosistemi beslemek ve büyütmek de bizlerin
önceli"i aras#nda. Böylece do"ru yaz#l#m#,
yurtd#!#na, do"ru noktalara ihraç edebiliriz. Nas#l
Hindistan bir ça"r# merkezi üssü oldu ve bu
anlamda dünyan#n her noktas#na hizmet
verebiliyor… Yaz#l#m anlam#nda da bu
potansiyeli de"erlendirmek bizlerin

H%KMET ALTAN G"da sektöründe özellikle son

dönemde pazardaki birçok oyuncunun
sermayedarl"k yap"s" de#i$iyor. Tabii bu durum
önümüzdeki dönemde rekabette kar$"m"za ne
getirecek tam olarak bilmiyoruz. Ama bildi#imiz
bir $ey var: Biz zaten bu tür rekabetle senelerdir
yüz yüzeyiz. Dünyan"n en büyükleri zaten bu
pazarda. Dolay"s"yla Ya$ar Grubu olarak
pazardaki rekabetten bir $ikayetimiz yok. Ama
çok rekabet var m", evet var. Kanl" bir rekabet
mi? Evet öyle. Ama bu sadece bugünün i$i de#il.
Her zaman böyleydi. Yine böyle olacak. Burada
önemli olan pazar"n, yani pastan"n büyümesidir.
Sonuçta Türkiye’de kad"nlar çal"$acaksa, gelir
düzeyi yükselecekse, $ehirle$me devam
edecekse bu tür modern ambalajl" ürünlere
ihtiyaç olacak. “Aç"k ürün” taraf" zaman zaman
ini$ler-ç"k"$lar ya$ayacakt"r. Bazen artar, bazen
azal"r. Ama ambalajl" ürünleri istikrarl" art"$" her
zaman sürüyor.
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önceliklerinin aras#nda.
Sedef Seçkin Büyük Pazardaki di"er
oyuncular#n da önemli yat#r#mlar# oluyor. Bu
yat#r#m yar#!# pazar dinamiklerini nas#l etkiler?
Selen Kocaba! Bizim sektörde yat#r#m
yapmak çok önemli. Yat#r#m yapmadan
duramazs#n#z. Durdu"unuz anda geri gidersiniz
çünkü sürekli de"i!en teknolojileri do"ru

altyap#n#zla ta!#man#z gerekiyor. O yüzden de
tüm operatörlerin ülkeye yat#r#m yapmas# son
derece de"erli. Bu anlamda Vodafone’un da
Türk Telekom’un da fiber yat#r#m# var. Yani
sonuçta bu yat#r#mlar büyüyerek devam ediyor
olacak.
Turkcell Grubu olarak biz kendimizi sadece
bir mobil oyuncu olarak dü!ünmüyoruz. Mobil
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sabit Superonline yap#m#zla da toplam telekom
sa"layan bir noktaday#z. Biz de 2014’te çok
ciddi yat#r#mlar# ajandam#za ve bütçelerimize
ald#k. LTE’yi istiyoruz, Türkiye’ye teknolojileri
h#zl# ve ucuza getirmek istiyoruz. O yüzden
pazardaki tüm oyuncular olarak hepimiz
çal#!mal#y#z ve bu yat#r#mlar# hepimiz yapmal#y#z.
Yasemin Erdo"an Yat#r#m için bir rakam
payla!abiliyor musunuz?
Selen Kocaba! Biliyorsunuz New York
Borsas#’na ve SPK’ya kote bir !irketiz.
Kurallar#m#z var. Do"ru zaman# geldi"inde
payla!aca"#z.
Yasemin Erdo"an 5 y#ll#k, 10 y#ll#k
projeksiyon !eklinde bakacak olursan#z yat#r#m
planlar#n#z hakk#nda ne söyleyebilirsiniz?
Selen Kocaba! Size geçmi!i örnek vereyim.
BA!AK D%NÇKOÇ
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Biraz önce de alt#n# çizdim. 2006 ile 2013 aras#
9,3 milyar dolar yat#r#m yapm#! vaziyetteyiz.
Sonuçta 4G - LTE geldi"inde sektörün ihtiyaçlar#
do"rultusunda yat#r#mlar yapaca"#z. Bunun
Türkiye’ye geri dönmesini sa"lamaya çal#!aca"#z.
Bunlar sadece altyap# de"il, biraz önce
bahsetti"im finans, e"itim, sa"l#k, mobil internet
ve cihaz yat#r#m# alanlar#d#r.
Sedef Seçkin Büyük Benzer bir soruyu
Metin Bey’e de sormak istiyorum. 2014 y#l#nda
çelik sektöründe kar!#m#za ç#kabilecek risk ve
f#rsatlar neler? Hem dünyada hem Türkiye’de…
Ayr#ca ray üretiminden bahsetmi!tiniz. Bu
konulardaki talep beklentiniz ne?
Metin Altan Ben müsaade ederseniz !unu
söylemek istiyorum. Kardemir, Türkiye’de 62 bin
orta"# olan, yüzde 100’ü halka aç#k olan tek
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!irket. 1995 y#l#nda yüzde 100’ü devlete aitken,
!u anda yüzde 100’ü özel ve yine yüzde 100’ü
halka aç#k olan bir !irketiz.
$u anda Kardemir olarak çok ciddi bir
yat#r#m#n arifesindeyiz. Her ne kadar birazc#k
frenleyelim gibi bir ortam do"sa da biz
vizyonumuzu ortaya koyduk. Dedik ki 3 milyon
ton üretece"iz. Katma de"eri yüksek, Türkiye’de
üretilmeyen ürünleri üretece"iz ve pazara
sunaca"#z dedik. Vizyonumuzu bu !ekilde ortaya
koyduk. Tabii bunu yaparken sermaye çok
önemli, kredi çok önemli.
Ben gururla söyleyebilirim ki Türkiye’de
bankac#l#k sektörü en az#ndan bizim aç#m#zdan,
bizi hiç yaln#z b#rakm#yor. Bu çok önemli.
Tamam, biz yurtd#!#ndan da krediler al#yoruz,
kullan#yoruz ama yurtiçinden de çok rahatl#kla
finanse edilebiliyoruz. Bu rahatl#k oldu"u içindir
ki yat#r#m yapabiliyoruz.
Biraz pesimist bir bak#! m# olur bilemiyorum
ama Türkiye rahat bir dönemdeydi. Çelik üretimi
tüketti"inden fazla, d#!ar# ihraç etmesi laz#m.
%hraç ederse de Türkiye’ye para girecek. Bu
güzel ama Çin’den endi!e duyuyorduk. Çin,
biraz uzakt#, !imdi hemen yak#n#m#za Hindistan
geldi. Hindistan çelik üretiminde çok h#zl# atak
yap#yor. Bizim ihracat yapt#"#m#z yerler
neresiydi? Ortado"u’ydu, Kuzey Afrika
ülkeleriydi. Ben oraya bak#yorum, bizim
çevremizde bile birçok insan Kuzey Afrika’ya
gidiyor, fabrikalar kuruyor. Belki küçük boyutlu
haddehaneler vesaire… Ama yat#r#m yap#l#yor.
Dünyan#n petrol üreten bir numaral# ülkesi
Arabistan diyelim, bak#yorum bunlar çelik
üretiyorlar. Hem de iyi çelik üretiyorlar. Birle!ik
Arap Emirlikleri’ne bak#yoruz, orada do"algaz
var, petrol var, her !ey var ama !imdi çelikte de
iyiler. Tüm bunlar# birle!tirdi"inizde Türkiye’nin
rakipleri giderek art#yor. Türkiye’nin pazarlar#
sürekli kesiliyor. O zaman biz ne yapaca"#z?
Türkiye’deki pazar herkese yeterli. Biz h#zl# bir
!ekilde de"i!ime u"ramak zorunday#z. Bu, hem
pazar !ans#m#z# art#racakt#r hem ithalat#
azaltacakt#r. Hepimizin bildi"i gibi bunun tek
yolu “katma de"eri yüksek” ürünler üretmektir.
Bununla ilgili yat#r#mlar# yapmakt#r. Ben bunun
finans yönünün aç#k oldu"unu dü!ünüyorum.
Bize bir engel ç#kmad#. E"er bunu yapabilirsek
ilerleme kaydedebiliriz. Di"erleri henüz bizim 10
y#l önceki dönemimizdeler. Onlar in!aat çeli"i
yaps#nlar. Biz ise daha kaliteli çeli"e yönelelim.
Hem ithalat#n önünü keselim hem fiyat aç#s#ndan
daha sa"l#kl# bir yap#ya kavu!al#m.
Gelelim sizin sorunuza… Ray çok önemli.

TCDD y#llard#r Güney Afrika’dan, %talya’dan,
%spanya’dan, Polonya’dan bu raylar# ithal
ediyordu. %nan#n tam rakam# hat#rlam#yorum ama
1.500 Euro’nun üzerindeydi. $imdi ne kadar?
Bunun yar#s#. Biz rekabet ediyoruz, bu rekabet
içerisinde para kazan#yoruz, ayn# !ekilde Devlet
Demir Yollar# da bundan istifade ediyor. Bu son
derece kritik bir malzeme. Bizim ileriye yönelik
de bunun pazar !ans#n# art#rmam#z laz#m. Belki
!u anda kapasitemiz bu i! için yeterli oldu"u için
%ran’la, Suriye’yle s#n#rl# kal#yor ama pazarlama
aç#s#ndan a!mam#z gerekiyor. Onun çabas#n# da
zaten gösteriyoruz. As#l önemlisi bundan sonra.
2014, 2015... Önümüzün aç#k oldu"unu
dü!ünüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Kardemir olarak ray
ihracat#nda rakamsal bir hedefiniz var m#?
Metin Altan Tabii ki var. Ancak yurtiçi
pazarda ihtiyaç o kadar yüksek ki, !u anda
ancak onu kar!#layabiliyoruz. Farkl# ülkelere ise
tabii ki ihracat#m#z var.
Sedef Seçkin Büyük Te!ekkürler. Tekrar
Hikmet Bey’e söz vermek istiyorum. 2014’e
dönük sizin beklenti ve yorumlar#n#z neler?
Hikmet Altan Tabii yine et ve süt taraf#n#
göz önüne alarak konu!mak istiyorum. Çünkü
g#da, bütün olarak bakt#"#n#zda çok farkl#
segmentleri içinde bar#nd#r#yor. Ekonomik f#rsat
veya riskleri bir kenara b#rak#p sektörel olarak
bak#yorum.
Genel olarak bakt#"#n#zda g#da, global olarak
da en risksiz ve her zaman getiri sa"layacak
sektör olarak görülüyor. Çünkü ihtiyaçt#r ve
insanlar her !eyden tasarruf eder ama g#da
devam eder. Bu saptama bizim kendi alan#m#z
için daha da geçerli bu durum. Çünkü et ve süt
gibi temel g#dalardan bahsediyoruz. Yani patates
cipsi yemeyebilirsiniz ama et, süt, peynir yemek
yersiniz. Ama tüm buna ra"men sektördeki
rekabet çok fazla.
G#da, rekabetin her zaman çok yo"un oldu"u
bir sektör. Çok fazla oyuncunun, çok fazla
markan#n rekabet etti"i bir pazarday#z. Sürekli
yeni oyuncular giriyor, ç#k#yor. Yeni sat#n
almalar, ortakl#klar ya!an#yor. Çok hareketli bir
pazar. Ona ra"men hem ette hem sütte
hedefledi"imiz sat#!lara ve pazar paylar#na her
zaman ula!abildik.
Önümüzdeki dönemde konfor alan#m#z var.
Çünkü iyi bir markaya sahibiz. Kaliteli, güven
veren, tüketici alg#s# iyi bir markam#z var. Oysa
son dönemde pazardaki marka say#s# çok artt#,
fiyatlar çok de"i!ti. Birçok indirimli market
markas# pazara girdi. Ama bizim belirli
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ürünlerdeki pazar pay#m#z hiç dü!medi. Üstelik
dü!ük fiyatl# ürün satmay#z. Çünkü mottomuz
hiçbir zaman “en ucuz” olmad#. Her zaman en
kalitesini, en iyisini vermeyi hedefledik ve onun
da her zaman bir fiyat# oldu. Alg#y# iyi
yönetti"inizde kalitenizin bedelini al#rs#n#z. Ben
P#nar markas#nda bunu yapabildi"imize
inan#yorum. Bu stratejimiz de sürecek.
Bu y#l ne olacak diye bakarsak… Bu sektör
tüm dünyada oldu"u gibi Türkiye’de de her
zaman yat#r#mc# için cazip bir sektördür. Bir
telekom veya demir çelik kadar devasa yat#r#mlar
olmaz ama yat#r#m hep olur. Bir istikrar, uzun
vadeli getiri ve kârl#l#k vard#r. O yüzden de her
zaman yat#r#mc#n#n i!tah#n# art#ran bir sektördür.
Özellikle fonlar#n, stratejik yat#r#mc#lar#n çok
sevdi"i bir sektördür. Örne"in en son Yörsan el
de"i!tirdi. Mesela gazetelerde okuyoruz, sadece
g#da sektöründe, hatta sadece süt alan#nda al#m
için pazar# koklayan, inceleyen 150-200 Japon
yat#r#mc#n#n oldu"u yaz#ld#. Bunlar önemli
detaylar tabii.
Bir de !unun alt#n# özellikle çizmek
istiyorum. Mesela “Çin büyük pazar, 1,5 milyar
insan ya!#yor” diyoruz. Ayn# !ekilde Hindistan
büyük pazar diyoruz. Türkiye ise o ülkelerle
k#yaslay#nca 75 milyonluk bir pazar. Ama asl#nda
öyle de"il. Türkiye tüm kom!ular#n#, tüm bu
co"rafyay# temsil ediyor. O yüzden Türkiye’nin
çok art#s# var. Türkiye dedi"inizde asl#nda Irak,
%ran, Azerbaycan, Suriye gibi tüm bu ülkeleri
dahil etti"imiz 500 milyonluk bir pazardan
bahsediyoruz. Sonuçta %ran’da, Irak’ta, Suriye’de
olanlar sonsuza kadar sürmeyecek. Zaten o
yüzden, genel olarak dünyada da böyle
göründü"ü için, Türkiye’de !u anda g#da
sektörüne çok fazla yabanc# yat#r#mc# ilgisi var.
Bu da gösteriyor ki o yabanc#lar sadece 75
milyon için gelmiyor. Tabii ki iç pazar da
hedefleniyor ama as#l 500 milyonluk o pazar çok
önemli. Çünkü g#dada !öyle de bir konu var:
Ayn# bölgenin, ayn# kültürün ve ayn# co"rafyan#n
insanlar# aras#nda ortak bir damak tad# vard#r. Ne
dersek diyelim belli lezzetler ortakt#r. Mesela bir
Alman ile bir Türk’ün peynir alg#s# farkl#d#r.
Bizim için beyaz peynir olmazsa olmazd#r ama
Almanlar o beyaz peyniri sadece salataya koyar.
O yüzden bizim peynirimiz bir Alman’a farkl#
gelir, ama bir Kuzey Irakl#’n#n damak tad# bize
daha yak#nd#r. Dolay#s#yla burada üretti"iniz
herhangi bir ürünün yak#n co"rafyada
pazarlanmas# çok daha kolayd#r.
Asl#nda g#dadaki bu “lokal olma özelli"i”
asl#nda her alanda var. Çünkü g#dada yerelle!me
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çok önemli. Dünyadaki bütün çokuluslu g#da
!irketleri asl#nda yerel üretim yapar. Mesela
ABD’deki hamburgeri burada yemiyorsunuz.
Burada ba!ka bir hamburger dünyas# var. Ama
et, süt gibi ürünlerde bu fark çok daha radikal
biçimde kendini gösteriyor.
Özetlemem gerekirse, g#da sektörü olarak
2014 y#l#nda çok fazla rekabetle kar!# kar!#ya
kalaca"#z. Bu rekabet sadece lokal de"il bölgesel
de olacak. Zaten son 10 y#lda ba!ar#l# olan
markalar#n ço"u da lokaldir, yerlidir. Aç#kças#
kendi pazar#m#zda yabanc#lar# o kadar da ba!ar#l#
görmüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Belki buradaki pazar#
ve talepleri ö"renmeleri zaman al#yordur.
Hikmet Altan Aynen öyle. Mesela eskiden
direkt kendileri geliyorlard#, art#k mutlaka pazar#
bilen, deneyimli bir yerli ortakla, piyasadaki
oyuncularla birlikte bu i!i yapmaya çal#!#yorlar.
Fonlar#n ise zaten ba!ka bir dünyas# var. Stratejik
yat#r#mc# dediklerimiz bile yerli ortakla geliyor.
Di"er sektörlerde de durum benzer mi
bilmiyorum ama g#dada, özellikle et taraf#nda
böyle.
Sedef Seçkin Büyük Te!ekkürler. Ba!ak
Han#m, sizce 2014’e finansal piyasalarda bu 3
sektörü neler bekliyor? Hem regülasyonlar hem
geli!meler aç#s#ndan nas#l bir ajanda
görüyorsunuz?
Ba!ak Dinçkoç Telekomla ilgili olarak
teknoloji zaten çok h#zl# geli!iyor. Ses ile verinin
birle!imi sonucunda 2014’ten itibaren çok çe!itli
ürünlerle kar!#la!aca"#z. Zaten Turkcell de bu
alanda çok ciddi yat#r#mlarla büyüyen bir !irket.
Hâlihaz#rdaki durumda pazara yeni oyuncu
giri!i mümkün olmad#"# için, oyuncular
aras#ndaki rekabetin birbirinden mü!teri kapma
sava!#n#n, daha yeni ve daha farkl# ürünler
sunarak gerçekle!ece"ini öngörüyoruz. Bu hem
yurtiçinde hem yurtd#!#nda birtak#m kullan#m#
kolayla!t#r#c# çözümlerle de yap#labilir diye
dü!ünüyorum. Ama telekomünikasyon sektörü
aç#s#ndan bakt#"#m#zda 2014 y#l#nda regülasyon
anlam#nda çok büyük de"i!iklikler
öngörmüyoruz.
4G’nin gelmesiyle ilgili de bir miktar daha
vakit var diye dü!ünüyorum. Büyüme, tarifelerle
ve farkl# sepetlerle portföye yeni mü!teri katma,
rakiplerden mü!teri kapma !eklinde devam
edecek gibi görünüyor.
Demir çelik sektörü aç#s#ndan yine 2014
y#l#nda regülasyon aç#s#ndan çok büyük bir
de"i!iklik öngörmüyoruz. Orada fiyatlar çok
daha belirleyici olacak. Bir de yass# çelik
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taraf#nda, özellikle AB pazar#ndaki ekonomik
iyile!me beklentileri neticesinde otomotiv
sektöründe bir büyüme öngördü"ümüz için, tüm
bunlar#n yass# çelik taraf#na da olumlu biçimde
yans#yaca"#n# dü!ünüyoruz. Orada ihracat
taraf#nda bir hareketlenme görebiliriz.
G#da segmentinde ise biraz önceki
söylediklerimi tekrar edece"im. Özellikle k#rm#z#
et taraf#nda 2013’ten çok daha iyi bir y#l olaca"#n#
dü!ünüyoruz. Tabii bu olumlu öngörülerimiz,
sektördeki sistemin içinde organize bir !ekilde i!
yapan firmalar için geçerli.
Sedef Seçkin Büyük Çok te!ekkürler. Son
turumuzda !irketler özelinde sorular#m#z olacak.
2014 y#l#na dönük yat#r#m ve büyüme
hedefleriniz neler?
Yine sizinle ba!layay#m Selen Han#m.
Turkcell’in yat#r#m ve hedefleri neler?
Yurtd#!#ndaki yat#r#mlar ve büyüme sürecek mi?
Selen Kocaba! Bu sorular#na gelmeden
önce not ald#"#m birkaç konuyu payla!mak

isterim. Asl#nda bizim sektörümüzde ya!anan
dönü!ümle birlikte rekabet de çok de"i!iyor.
Rekabetin yap#s#, ko!ullar# çok de"i!iyor. Art#k
rakiplerimiz sadece pazardaki 3 operatör de"il.
Farkl# oyuncular yeni dönem rakiplerimiz
aras#nda öne ç#k#yor. Örne"in bir WhatsApp,
bizim yeni rakiplerimiz aras#nda. Neden? Çünkü
SMS, MMS gelirlerimizi yemeye ba!lad#. Velhas#l
bu sektörde operatörlerin altyap#s# üzerinden
hizmet veren birçok oyuncu var. Bu da bizim
regülatif platformlarda sürekli gündeme
getirdi"imiz bir konu. Diyoruz ki “Bizler yat#r#m
yap#yoruz, vergi veriyoruz ama bizim yapt#"#m#z
i!lerin üzerinden para kazanan birçok farkl#
oyuncu var”.
%kinci konu ise özellikle kurumsal hayatta, i!
çözümleriyle birlikte art#k bizler daha anahtar
teslim i! yapar hale geldik. Bu anahtar teslim
projelerde yan#m#za baz# BT firmalar#n#
alabiliyoruz. Örne"in bir projede, donan#m
taraf#ndaki i! orta"#m HP olabiliyor ve ben

MET%N ALTAN
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anahtar teslim i!i verirken kar!"mdaki rakibim
IBM olabiliyor. Neticede, sektörümüzdeki
rekabetin !ekli !emali böyle de de#i!iyor. Daha
çok bireysel dünyada bahsetti#imiz daha farkl"
oyun kurgusuyla reklamlar üzerinden para
kazanan tarafa (mesela Google modeli gibi)
do#ru pozisyonlanmaya bakarken, ayn" zamanda
BT taraf"ndaki oyunun içindeki rakiplerle de
kar!" kar!"yay"z. Asl"nda bu durumlar sektörü ve
rekabet ortam"n" daha da renklendiriyor.
Sedef Seçkin Büyük Yani tek rakibiniz
sektörünüzdeki di#er operatörler de#il.
Görünenden çok daha fazla say"da rakip var...
Selen Kocaba! Aynen öyle. Orada da
sektörün ana oyuncular" aras"nda bir i!birli#i,
ortak bir bak"! aç"s" da o çetin rekabetin yan"nda
ister istemez pozisyon oluyor. Biz kendi
önceliklerimize bakt"#"m"zda !unu dedik:
Teknolojiyi konu!mak asl"nda çok da sevimli bir
!ey de#il. Çünkü teknolojinin dili so#uk.
Machine to Machine (makineler aras" ileti!im)
dedi#imizde bu asl"nda insanlar için çok da fazla
bir anlam ifade etmiyor. “Ak"ll" yetenekler”
dedi#imizde bunun arkas"nda ne var diye
soruyoruz. Onun için “$!’te Teknoloji” hamlesini
yapt"k. Önümüzdeki dönemdeki temel
yat"r"mlar"m"z ve oda#"m"z bunun üzerine
olacak.
Yine önümüzdeki dönemde oda#"m"z olan
konulara devam edersek, her !irketin pazarlama
ihtiyac" yok mu? Elbette var. $nsan kaynaklar", BT
ve altyap" yat"r"m ihtiyac", varl"k yönetimi ihtiyac"
var. Bizim de var. Biz 5 ana alanda ürünlerimizi
çözüm paketleri ve setler haline getirdik. O
setleri de belli ürün yelpazeleriyle toplad"k.
Mobil, sabit, data !eklinde bir paket çözüm
olarak mü!terilere götürmeye ba!lad"k. Bu tabii
dünyaya da bakt"#"m"zda ilkler aras"nda yer
al"yor. Çok me!akkatli ve zor. Mü!terimizin
dilinden konu!tu#umuz, mü!terimize fark
yaratt"#"m"z ve “Onlar"n derdine nas"l derman
oluruz” dedi#imiz bir döneme do#ru
yolculu#umuz sürüyor. Bunlar, 2014’te temel
odaklanaca#"m"z alanlar"n ba!"nda gelecek.
Mesela varl"k yönetimi diyelim. Diyoruz ki
mesela bir !irket ekipmanlar"n" nas"l yönetiyor?
Araçlar"n nas"l yönetiyor? Mesela !u anda
Türkiye’de 150 milyon araç, makine, a!" dolab"
var. Örne#in Türkiye’nin çok önemli
sorunlar"ndan biri a!"lar"n bozulmas"d"r. Halbuki
dolaplar"n içine konacak "s" sensörlerini uzaktan
takip etti#iniz zaman, o a!"lar"n bozulmas"n"
engelleyebilmi! oluyorsunuz.
Machine to machine teknolojisi bunun gibi
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birçok farkl" k"r"l"mda kullan"labiliyor. Basit bir
hesapla 1,5 milyon-1,5 milyar lira aras" tasarruf
yarat"rsak, 150 milyon ile 1 trilyon aras"nda f"rsat
yaratman"z mümkün olabiliyor. O yüzden de
bunlar" i! dünyas"ndaki insanlara, !irketlere
anlatmam"z gerekiyor. Ama bunu teknolojinin
yani bizim so#uk dilimizle de#il de onlar"n
ihtiyaç diliyle anlatmal"y"z. Biz de Turkcell olarak
buna odaklan"yoruz. Keza, konu!tu#umuz mobil
internet taraf" da halihaz"rda içinde çok ciddi bir
potansiyeli bar"nd"r"yor. $lk 9 aya bakt"#"m"zda
oradaki temel gelir büyümelerimiz yüzde 39’lar
civar"nda. 35 milyon toplam abonemizin 25
milyonu mobil internet kullan"r vaziyette. Oras"
da bizim bir di#er odak alan"m"z.
Tüm bunlar" yaparken mü!teriyle aram"zda
kurdu#umuz uzun soluklu yolculuk bizler için
çok önemli. Art"k öyle bir noktaday"z ki, “mü!teri
kaybettim” diye bir dünyam"z yok. Çünkü farkl"
ürün ve farkl" çözümlerle mü!terimizle
derinle!ebilece#imiz potansiyeli görüyoruz.
Bireyselde de ana segmentler aras"nda
gördü#ümüz kesimler var. Ev han"mlar"m"z,
çiftçilerimiz var. Aç"kças" onlar" dinleyerek
onlar"n ihtiyaçlar" do#rultusunda çözüm üretmek
amac"nday"z. Mesela “Turkcell Çiftçi Birli#i”
kapsam"nda 1,3 milyon mü!terimiz var.
Çiftçilerimize dönük “Tar"m Doktoru” diye bir
ürün ç"kard"k. Bu hizmetimizde bilgiyle fark
yarat"yoruz. Abonemizin nerede oldu#unu
lokasyonundan biliyoruz ve o lokasyona dair
tar"mla, çiftçilikle ilgili bilgileri an"nda abonenizle
payla!"yoruz. Örne#in diyelim siz Adana’das"n"z.
Size Adana’ya özgü bilgileri gönderiyoruz.
Erzurum’daysan"z oradaki domateslerle veya
topra#"n durumuyla ilgili, dünya rekoltesiyle ilgili
bilgileri payla!"yoruz. Tüm bunlar" da biraz önce
bahsetti#im yaz"l"m alan"ndaki çözüm
ortaklar"m"zla yap"yoruz. Belli yaz"l"mlar
haz"rlan"yor ve onlar bizim i! orta#"m"z oluyor.
Böylece çiftçilere bir çözüm götürülmü! oluyor.
Son dönemde yapt"#"m"z bir di#er uygulama
da bankalarla ilgili. Banka i!birlikleriyle belli
sektördeki oyunculara çe!itli desteklerimiz
oluyor. Mesela Denizbank ile birlikte “Hasatta
Öde” diye bir ürün ç"kard"k. Farkl" sektörlerden
farkl" çözüm ortaklar"yla sinerji yaratarak
mü!terimize ihtiyaç duydu#u ürün ve hizmetleri
sunmaya devam edece#iz.
Ana felsefemiz !u: Bireylerin büyümesi
!irketleri, !irketlerin büyümesi de Türkiye
ekonomisini büyütür. O yüzden ç"tay" ne kadar
yukar" ta!"rsak, hepimiz o kadar yükse#e s"çrar"z.
Bu yolda da elimizden geleni yap"yoruz.
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SELEN KOCABA!

Sedef Seçkin Büyük Turkcell’de ortaklar
aras"nda birtak"m s"k"nt"lar da var. 2014’te buna
dair geli!meler olur mu? Nas"l sonuçlanmas"n"
bekliyorsunuz? Bir di#er sorum da yat"r"mc"
cephesini ilgilendiriyor. 3 y"ld"r da#"t"lmayan
temettülerin 2014’te da#"t"lmas" söz konusu olur
mu?
Selen Kocaba! Bildi#iniz gibi Turkcell’in
yönetim kurulundaki ortakl"k yap"s"ndaki bu
s"k"nt"lar bugünün konusu de#il. 2000’li y"llar"n
ba!"ndan itibaren hissedarlar aras"nda çe!itli
konular gündemde. Yönetim ve yönetim
kurulunun bu noktada birbirinden ayr"!mas"na
f"rsat veren en önemli ad"m, bizim New York
Borsas"’na kote olmam"zd"r. Borsaya kote
olduktan sonra çok ciddi regülasyonlar geldi.
Denetim komitesi kuruldu, yönetim komitesi
kuruldu, ücretlendirme komitesi kuruldu...
Herkese, her birime “Senin rolün bu” dendi. Biz
o dönemde hakikaten de bu sanc"lar" ciddi
!ekilde ya!ad"k.
Turkcellde i! oda#"m"z ve i!imizdeki
sürdürülebilirli#imiz, yönetim ekibi ile yönetim
kurulunun net biçimde ayr"!mas"ndan
kaynaklan"yor. Hem temettü hem ortaklar
aras"ndaki ili!kiler konusu tamamen yönetim
kurulunun gündemidir. Yönetim olarak bizim
ajandam"zda, bizim önceliklerimizde çok fazla
olan konular de#il. Sonuçta politik konular
politik arenada, stratejik konular ise stratejik
arenada tart"!"l"r. Biz daha çok !irketin stratejisini
ileriye ta!"ma oda#"nday"z. O nedenle her iki
konu da bizim yorum yapt"#"m"z ba!l"klar"n
d"!"nda kal"yor.
Sedef Seçkin Büyük Te!ekkürler. Tekrar
Kardemir’le ilgili olarak Metin Bey’e dönmek

istiyorum. %irket olarak 2014’e dönük büyüme ve
yat"r"m stratejiniz neler olacak? Sektörün önemli
bir oyuncusu olarak 2014 y"l"nda hangi
parametreleri takip ediyor olacaks"n"z?
Metin Altan Hepimizin bildi#i çok basit bir
formül vard"r. Maliyet + kar = Sat"! fiyat". Art"k
bu formül bu dünyada geçerli de#il. Ke!ke
olabilse ama de#il. “Maliyetimiz bu, üzerine de
!u kadar kar koyduk, !u fiyata sat"yoruz”
diyemiyoruz. Sadece biz de#il, san"r"m hiçbir
sektör bunu diyemiyor. Çünkü art"k sat"! fiyat"n"
biz de#il piyasa belirliyor. Yani !irket olarak
elinizden gelen tek !ey maliyetlerinizi yönetmek.
Siz ancak maliyetleri yönetebilirsiniz, ba!ka bir
!ey yapamazs"n"z. Bu maliyetleri yönetebilen
ayakta kal"yor, iyi noktalara geliyor.
Yönetemedi#iniz takdirde ise s"k"nt"lar
çekiyorsunuz.
Biz Kardemir olarak maliyetlerimizi iyi
yönetmeye çal"!"yoruz. Yapt"#"m"z as"l i! bu.
Çünkü fiyat" biz belirleyemiyoruz. Çünkü biz
piyasayla ayn" fiyat" koysak bile biri ç"k"p fiyat"
k"rabiliyor. Normaldir çünkü rekabet ortam"
böyle. Serbest piyasa ekonomisi… Art"k
pazar"m"z sadece Türkiye de#il, dünya.
Dünyan"n herhangi bir yerindeki bir !irket sizin
rakibiniz oluyor. Mü!teri, internet üzerinden
ABD’deki, Arjantin’deki, Çin’deki fiyat" görüyor
ve bizden de o fiyat" istiyor. Art"k 1 kilo demirin,
1 kilo çeli#in fiyat"n" herkes bizden çok daha iyi
biliyor. Dolay"s"yla biz sadece ve sadece
maliyetlere müdahale edebiliyoruz.
Maliyetlerimizi iyi yönetebilirsek ayakta
kal"yoruz. Üstelik bu tüm sektörler için geçerli.
Kardemir olarak bunu nas"l yapt"#"m"za
gelirsek... $ki önemli nokta var. $lki, ölçek
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ekonomisi. Yani sizin ayakta kalabilmeniz için
ölçek ekonomisi baz"nda üretmeniz gereken bir
minimum miktar vard"r. Biz bunu 3 milyon ton
olarak hedefledik. Ölçek ekonomisi baz"nda
hedefledi#imiz miktar bu.
$kincisi, kesinlikle katma de#eri yüksek
ürünleri üretmeye odaklan"yoruz. Bu ülke
aç"s"ndan da çok önemli. Çünkü sektörümüzün
ithalat kalemini ancak bu !ekilde azaltabiliriz.
Hem de bu durum bizi bu çetin rekabet
ortam"nda daha iyi bir noktaya getirecektir.
Kardemir olarak bunu böyle öngördükten
sonra, yapt"#"m"z yat"r"mlardan biraz bahsetmek
istiyorum.
Y"ll"k 3 milyon ton üretim hedefimiz var
dedim. Peki ne üretece#iz? Özellikle ray
üretece#iz. Çünkü bu bölgede kimse ray
üretmiyor. Onun d"!"nda kaliteli çelik üretece#iz.
Ba!ka üreticiler var ama yeterli de#il. Özellikle
otomotiv sektörünün ana girdisi olan kaliteli
çeli#i üretece#iz. Üçüncü olarak da lokomotif
tekerle#i üretece#iz. Kardemir olarak üretim
hedeflerimiz bunlar.
Tabii bunlar çok büyük yat"r"mlar. Sadece
geçen y"lki yat"r"m"m"z 335 milyon dolar oldu.
2014 için ise yine bu rakama yak"n bir
yat"r"m"m"z olacak. Ölçek ekonomisi aç"s"ndan
bakt"#"n"zda bu yat"r"mlar" yapmak hiç de kolay
de#il. 1,2 milyon ton üretecek bir yüksek f"r"n
yap"yorsunuz, di#er fabrikalar"n"za ilave
yap"yorsunuz, kok fabrikam"za ilave
yap"yorsunuz. Konverter kapasitesini
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art"r"yorsunuz ve ondan sonra haddeleme
kapasitesini art"r"yorsunuz. Yani üretim
kapasitenizi 1,5 milyon tondan 3 milyon tona
ç"karabilmek için tüm fabrikan"z" duble hale
getiriyorsunuz. %öyle bir örnek verirsem, 1
milyon ton üretim, ikiyle çarpsan"z yakla!"k 2
milyar dolard"r. Yani 3 milyon ton dedi#imizde 6
milyar dolarl"k bir fabrikadan bahsediyoruz
asl"nda.
Tabii burada önemli bir konuyu da
unutmamak laz"m. O da çevre. Tabii ki tüm
sektörler buna dikkat ediyor ama demir çelik
sektöründe çevre politikalar" çok daha önemli.
Biz çevre alan"nda yapt"#"m"z yat"r"mlar"m"z"n
geri dönü!ünü de almaya ba!lad"k. Örne#in bu
yat"r"mlardan biri, bacadan ç"kan gazlar"m"z"n
de#erlendirilmesiydi. Eskiden yak"l"p at"lan bu
gazlar" !imdi enerjiye çevirdik. 50 megavat oldu
ve bu çok ciddi bir rakamd"r. 50 milyon
kilovat/saat yapar. %u anda bunu üretip
kullan"yoruz ve daha önce yakarak att"#"m"z" !u
anda enerjiye çevirdikten sonra at"yoruz.
Bunlar sadece Kardemir veya demir çelik
sektörü için geçerli de#il. Mutlaka her sektör
yap"yordur, yapmalar" da gereklidir. Hem
çevreye katk"s" hem ekonomiye katk"s"
anlam"nda çok önemli.
Yasemin Erdo"an 2014’te ç"kmas" beklenen
Hurda Yasas"’n"n sizin sektörünüze nas"l bir
etkisi olur?
Metin Altan Tabii bunlar güzel !eyler ama
yeterli de#il. Çünkü Türkiye’de yeterli hurda yok.
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Mecburen ithal ediliyor. Mesela otomotiv
sektörünü hurdalar" kaliteli ve de#erlidir. O
zaman ark ocaklar", kaliteli çelik bulamad"klar"
için yapamad"klar" çelikleri bu sayede belki
yapabilirler. Ama Türkiye’deki hurda yeterli
de#il.
Sedef Seçkin Büyük Te!ekkürler. Ya!ar
Holding’in 2014 için yat"r"m ve büyüme
planlar"nda neler var? %anl"urfa’da devam eden
yat"r"m"n"z vard", o ne zaman devreye girecek?
Hikmet Altan Grubun içinde en büyük pay"
g"da ve içecek sektörü al"yor. Böyle oldu#u için
tabii yat"r"mlarda da en büyük pay" g"da ve
içece#e gidiyor. Grubumuzun yüzde 60-65’i hem
ciro hem karl"l"k olarak g"da ve içecekten
geliyor. Et, süt ve suyu dahil ediyorum.
Kendi grubumuz ad"na söylersem, g"da
sektöründe yat"r"m yapman"n birkaç farkl" çe!idi
var. Ya gider yeni bir fabrika kurars"n"z, yani
s"f"rdan (greenfield) yat"r"m yapars"n"z. Ya da
sürekli teknolojinizi ve altyap"n"z" yenilersiniz.
Yani fabrikan"z"n metrekaresi, binas" de#i!mez
ama içeride sürekli birtak"m düzenlemeler,
yenilikler, altyap" geli!tirmeleri yap"l"yordur.
Dolay"s"yla içeride hep bir hareket vard"r ama siz
d"!ar"dan hep ayn" fabrikay" görürsünüz.
Onu haricinde bir de %anl"urfa’daki gibi farkl"
bölgelerde greenfield yat"r"mlar"m"z olur.
%anl"urfa yat"r"m"m"z büyük bir ihtimalle 2014
y"l"n"n ikinci yar"s"n"n ba!lar"nda devreye
girecek. Öyle tahmin ediyoruz. Nisan – may"s
gibi planl"yorduk ama birkaç ay sarkacak diye
tahmin ediyoruz. Toplamda 100 milyon TL gibi
bir yat"r"m olacak. Biz bu yat"r"mdan çok

umutluyuz. Öncelikle o bölge çok önemli ve
geli!en bir bölge. Orada olmaktan dolay" çok
mutluyuz.
Sedef Seçkin Büyük Bir yat"r"mc" gözüyle
biraz o bölgeyi anlat"r m"s"n"z? En son birkaç ay
önce gittim Urfa’ya ve tar"msal sanayinin
ba!kenti olabilecek bir il oldu#unu hissettiriyor.
Sizin gözlemleriniz, bölgeye dair fikirleriniz
neler?
Hikmet Altan O bölgede ciddi bir yat"r"m
ortam" ve yat"r"m olana#" var. Önemli te!vikler
de var. Tabii kolay de#il. Örne#in biz bir yere
yat"r"m yapmaya gitti#imizde oras"n"n sütçüleri,
yüzlerce ton süt üretir halde de#il. Herkes süt
üretimi yap"yor da sadece tesis bekliyorlar gibi
bir durum söz konusu de#il… Biz aylarca
önceden oraya gidip süt hayvanc"l"#" nas"l
yap"l"r, nas"l olur, kim yapar, hayvan alanlar
kimler diye ara!t"r"r"z. Süt üretmeye ba!layanlar"n
sütleri bo!a gitmesin diye almaya ba!lar"z. Bak"n
daha fabrika yok ortada… Fabrika may"s-haziran
ay"nda devreye girecek, biz !u anda üretilen
sütlerin al"m"n" yap"yoruz. Yani bizim i!in en
büyük özelli#i de !u. Hemen periferisinde
(etraf"nda) çok büyük bir i! potansiyeli yarat"yor.
Ayn" durum y"llar önce Eski!ehir yat"r"m"m"zda
da olmu!tu. Üreticinin sütünü satmak için sizi
garanti al"c" olarak görmeye ba!lamas" çok
önemli. Sonuçta biz o bölgeye neden gittik?
Öncelikle pazar"n potansiyeli aç"s"ndan gittik. Bir
de etraf"m"zdan, yak"n co#rafyam"zdan, k"sa
mesafemizden süt toplayarak bu i!i daha dü!ük
maliyetli ve lojistik avantajl" yapabilmek için
gittik. Sonuçta orada üretti#imizi yak"n bölgede
H"KMET ALTAN

2014 /

29

GA_Anakonu

12/26/13

7:55 PM

Page 30

satarak hem al"mda hem sat"mda avantaj
yaratmaya çal"!"yoruz. Ama bu ayn" zamanda o
bölgede çok ciddi bir ekosistem yarat"yor. Çünkü
orada daha önce öyle bir ortam yoktu. Biz ve
bizim gibi firmalar bölgeye gitti#i için süt üretimi
art"yor. Yeni süt üreticileri olu!uyor. Kaliteli süt
üreticileri yarat"l"yor.
P"nar Süt Grubu olarak toplamda 900 milyon
litrelik bir süt üretim hedefimiz var. Bunun
yüzde 20-25’ini o bölgeden sa#lamay"
hedefliyoruz.
Ama !u çok önemli. Daha önce de
söyledi#im gibi o bölge sadece o bölge de#il.
Hedeflerimiz ve ula!aca#"m"z üretim miktar"
asl"nda biraz da ne ile kar!"la!aca#"m"za ba#l".
Suriye ve Irak gibi s"n"r bölgelerine çok yak"n. O
ülkelerle ili!kilerde bugünkünden daha farkl" bir
dünyayla kar!"la!"rsak, söyledi#imden çok farkl"
noktalara da gidebiliriz. %u anda Suriye ile
ticaretimiz var m"? Yok. Ama Suriye çok önemli
bir pazar. Irak’"n kuzeyiyle ticaret
yapabiliyorsunuz ama güneyiyle ticaret
yapam"yorsunuz. Yasak yok ama terör vesaire
derken olmuyor. Irak’"n güneyindeki bayilerimiz
1 gün da#"t"ma ç"k"yorsa 3 gün ç"kam"yor. $leride
bu hayatlar"n normalle!ti#ini dü!ünecek olursak,
tabii ki oradaki fabrikam"z"n durumu da
bamba!ka bir noktaya gelecektir. Tabii ki !u
anda planlar"m"z" yaparken Suriye ile ili!kiler
k"sa vadede normalle!ecek diye dü!ünerek
yapmad"k. Türkiye’nin kendi gerçeklerini baz
alarak bu yat"r"m" yapt"k. Ama d"! pazarlar ve
d"!a dönük bu imkanlar da göz ard" edilemez.
Zaten %anl"urfa’da $zmir veya Eski!ehir’deki gibi
çok büyük ölçekli bir yat"r"mla ba!lam"yoruz.
Arazimiz büyük, 100 bin metrekare ama içine
kurdu#umuz tesis daha kompakt bir tesis.
Neden? Çünkü ya!ayarak görece#iz.
Tekrar o bölgenin geneline gelirsem, oras"
sadece bizim i!lerimiz aç"s"ndan de#il her aç"dan
Türkiye için çok önemli. Herkesin gözü orada, o
bölgede. Mesela ulusal perakende zincirleri
orada fazla yoktur. %imdi herkes nerede, ne
açsam diye yer ar"yor. Türkiye’deki büyük ulusal
perakende zincirleri !u günlerde Kuzey Irak’ta
yer ar"yorlar. Bunlar"n aras"nda indirim
marketleri de var, di#er ulusal organize
perakende zincirleri de... Özetle o bölge bizim
için de Türkiye için de çok önemli.
Ba!ak Dinçkoç Teknosa bir örnek vermi!ti.
$nternet üzerinden en fazla al"!veri!in yap"ld"#" il
%anl"urfa imi!.
Hikmet Altan Evet. Özetle orada son
dönemde ciddi bir hareketlilik ve potansiyel var.
30 / 2014

Tabii son dönemdeki siyasi geli!meler de bunu
tetikledi. Ama biz yat"r"mlar"m"za bar"!
görü!melerinden önce ba!lam"!t"k. Yani Urfa
yat"r"m"m"zdan umutluyuz.
Onun haricinde 2014 y"l"na bakt"#"m"zda
ba!ka bir yerde s"f"rdan yat"r"m projemiz yok.
Ama tabii kendi fabrikalar"m"zdaki yenileme,
modernizasyon ve yeni ürün ç"karma yat"r"mlar"
tüm h"z"yla 2014 y"l"nda da sürecek.
Sedef Seçkin Büyük P"nar Grubu olarak
yeni ürün h"z"n"z nedir? 2014 bu anlamda nas"l
olacak?
Hikmet Altan Bizim en canl" oldu#umuz
alanlardan biri de yeni ürün konusu. Biz her y"l
en az 40-50 tane yeni ürün ç"kar"r"z. Bu
kuruldu#umuzdan beri bir gelenek gibi. Bunlar"n
bir k"sm" tutar, bir k"sm" tutmaz ve delist olur.
Baz"lar" sizin kap"n"za bile u#ramaz. Belli
noktalarda, bölgelerde pilot olarak ç"kart"r"z.
Oradan ald"#"m"z geri dönü!lere göre ürünün
kaderine karar veririz.
G"da sektörü içindeki en güçlü AR-GE’lerden
birine sahibiz. Asl"nda g"dada AR-GE çok kolay
bir i! de#ildir. Sonuçta satt"#"n"z ürün belli. Süt.
Buna ne kadar yenilik katabilirsiniz? Hakikaten
çok kolay de#il. Ona ra#men her y"l 40-50 yeni
ürün ç"kar"r"z. Yat"r"mlar"m"z"n önemli bir k"sm"
BA!AK
D"NÇKOÇ
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da yeni ürün ç"karmaya yönelik olur. Dolay"s"yla
benim bu y"lki portföyümde kafamdan geçen 3040 ürün varsa, bunlar için birtak"m yat"r"mlar
yap"yoruz.
Bir de !unu eklemek istiyorum. Bizim g"da
i!indeki 3 !irketimiz de halka aç"k. P"nar Et,
P"nar Süt ve P"nar Su. Bunlar"n toplam" g"da
i!imizin yüzde 80-90’"n" olu!turuyor. Ya!ar
Holding olarak sürdürülebilirlik, aç"kl"k, !effafl"k
konusunda ciddi hassasiyetlerimiz var. Halka
aç"k 6 !irketimizi alt alta toplad"#"n"zda Ya!ar
Holding’in yüzde 80’ini anlars"n"z zaten.
Ya!ar Holding !irketleri olarak !unu da
özellikle belirtmek isterim. P"nar Et ve P"nar Süt,
Türkiye’nin en istikrarl" temettü da#"tan iki
!irketidir. P"nar Su da öyledir ama kar etmedi#i,
zarar etti#i dönemler de vard"r. Dolay"s"yla o
dönemlerde temettü da#"tamam"!t"r. Ama P"nar
Et ve P"nar Süt, hep kâr eder ve kâr"n"n yüzde
100’ünü da#"t"r. San"yorum sadece 2008 y"l"nda,
küresel krizin patlad"#" o sene da#"t"m olmam"!t".
Özetle, yüzde 35 oran"ndaki halka aç"kl"#"m"zla
kâr"m"z" da di#er tüm ortaklar"m"zla her y"l
payla!"r"z.
Sedef Seçkin Büyük Te!ekkürler Hikmet
Bey. Ba!ak Han"m, 2014 y"l"nda yat"r"mc"lar için
önerdi#iniz sektörler neler? Sizce yat"r"mc"lar
nas"l bir zamanlama yaps"nlar?
Ba!ak Dinçkoç Zamanlama konusu çok
hassas. Ya!ad"#"m"z son olaylar"n (yolsuzluk
operasyonu ile ba!layan süreç) yaratt"#" ortam,
asl"nda bizim de tüm öngörülerimizi etkiledi.
Ama mart ay"ndaki yerel seçimlerden hemen
sonra bu belirsizlik ortam"n"n bir miktar daha
düzelebilece#ini dü!ünüyoruz.
Biz 1 y"ll"k vadelerde de#erlendirmeler
yapar"z. 1 y"ll"k vadede bakt"#"m"zda, piyasa için
yakla!"k yüzde 20 kadar potansiyel görüyoruz.
2014 y"l" piyasalar için finansman sa#lama
aç"s"ndan da çok kolay olmayacak. Borçlanma
maliyetleri artacak. Ayn" zamanda kredi
büyümesinde bir miktar yava!lama bekliyoruz.
Ama seçici oldu#umuz takdirde çok ciddi
potansiyeli olan !irketler ve sektörler oldu#unu
dü!ünüyoruz.
Toplant"m"zdaki kat"l"mc"larla ilgili
tavsiyelerimizi biraz önce s"ralam"!t"m. Onlar"n
d"!"nda g"da sektöründe Ülker’i be#eniyoruz.
Havayollar" sektöründe Türk Hava Yollar"’n"
tavsiye ediyoruz. Onlar"n haricinde Teknosa’y"
be#eniyoruz. %irketin, tüketici elektroni#inde çok
h"zl" büyüdü#ünü, önümüzdeki 4-5 y"l içinde bu
h"zl" büyümesine devam edece#ini ve
yat"r"mc"lar için de al"m f"rsat" olu!turdu#unu

dü!ünüyoruz. Ayr"ca son geli!meler sonucunda
de#erlemeleri çok daha cazip hale gelen
Halkbank ve Emlak GYO’yu da önermeye
devam ediyoruz. Özetle al"m aç"s"ndan tavsiye
edebilece#imiz !irketler bunlar.
Sedef Seçkin Büyük Çok te!ekkürler. Son
olarak tüm kat"l"mc"lar"m"z"n eklemek istedikleri
varsa alabiliriz.
Selen Kocaba! Ben Hikmet Bey’in söyledi#i
bir noktaya de#inmek istiyorum. Yenilikçilik,
yeni ürün ve yeni servis asl"nda deyince asl"nda
birtak"m modelleri de#i!tirmekten de
bahsediyoruz. Bu siyasi ortamdan i! dünyas" da
etkilenecek tabii ki. Bundan 8-10 y"l önce
yurtd"!" bir platformda inovasyonla ilgili
konu!urken, bir konu!mac" “$novasyon
diyorsunuz. Kaç tane patentiniz var” diye
sormu!tu. Bence Türkiye’nin önemli
gündemlerinden biri de budur. Kendimize özgü
olmak. Markalar"m"z"n ad"ndan söz edebilmek
için patent say"s" son derece kritik. Biz hakikaten
kendimize özgü ürün ve servisler noktas"nda
önemli bir yol al"yoruz. O hedefe giderken
ald"#"m"z patentlere, patent say"lar"m"za da
bak"yoruz. Örne#in geçti#imiz y"l bu konuda 82
patent alm"!"z. Bunu takip ediyoruz. O anlamda
sektörü domine ediyoruz ve bu alan" birlikte
geli!tirmek bence önceli#imiz olmal". Bence bu
tüm di#er sektörler için de geçerli.
En son $stanbul, Maltepe’de 13 bin 300
metrekarelik AR-GE merkezimizi açt"k. Bunu
neden payla!t"m? Asl"nda biz bu tip
platformlarda mü!terilerimizi a#"rlay"p, onlar"
dinleyip, onlarla birlikte neler
geli!tirebilece#imizi tart"!"yoruz. Mesela
geçti#imiz y"l lojistik sektöründe “Lojistik Takip”
adl" bir ürün ortayla ç"kard"k. Lojistik sektöründe
Türkiye’deki en önemli problemlerden biri var
olan kamyon a#"n"n bilinememesi, bir araç bir
yere gidip ürünü bo!altt"ktan sonra o kamyonun
bo! dönmesi. Halbuki çok yak"n bir mesafede
ba!ka bir noktaya yönlendirilebilecekken
kamyon !oförüne ula!"lamamas"... Sonuçta
sektördeki o firma ile birlikte tüm kamyon
sistemini takip edip, yönlendirip, asl"nda ciddi
anlamda kendilerine de#er yaratacak bir süreci
ortaya ç"kard"k.
Bu tip f"rsatlar" yakalay"p, her sektörün kendi
oyuncular"yla bir araya gelerek ihtiyaç
duyduklar" çözümleri olu!turabilmek önemli. Biz
de bu tip çözümleri farkl" sektörlerle de yapmaya
devam etmek istiyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Hepinize kat"ld"#"n"z
için çok te!ekkür ederiz.
2014 /
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HAVACILIKTA
POTANS!YEL BÜYÜK
2013’ü yüzde 18 gelir artı!ıyla kapatmayı hedefleyen TAV
Havalimanları, büyümesini 2014 yılında da sürdürecek. "irketin
hedefinde hem yurtiçi hem yurtdı!ı yatırımlar var. “Fırsatları takip
ediyoruz” diyen TAV Havalimanları Holding #! Geli!tirme Ba!kan
Yardımcısı Serkan Kaptan, 2014 için de genel hatlarıyla umutlu.
Sektördeki kârlılı$ın her geçen gün arttı$ını belirten Kaptan, küresel
ve makro risklere ra$men olumlu bir yıl öngörüyor.

S

ivil havac!l!k, Türkiye’nin en h!zl! geli"en
sektörlerinden. Pazar!n son 10 y!ll!k büyümesi yakla"!k 7 kat olarak gerçekle"ti.
Uzmanlara göre bu ivme, önümüzdeki y!llarda da devam edecek. Önümüzdeki 20 y!lda Afrika, Orta Do#u, Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi
geli"en pazarlar!n öne ç!kacak.
Sektörün önemli oyuncular!ndan TAV Havalimanlar! da pazardaki bu geli"ime paralel biçimde
ilerliyor. 2013’ün ilk 9 ay!nda 313 milyon Euro kar
gerçekle"tiren "irket, karl!l!#!n! bir önceki y!la göre
yüzde 22 art!rm!" oldu. 2013 y!l sonu beklentisi ise
yüzde 18 EBITDA büyümesi.
“Do#ru buldu#umuz projeleri kovalayarak agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz” diyen TAV Havalimanlar! Holding $" Geli"tirme Ba"kan Yard!mc!s! Serkan Kaptan, 2014’e dönük yat!r!mlar!n!n devam edece#ini söylüyor ve ekliyor:
“Hali haz!rda dünya genelinde 26 havaliman! i"leten orta#!m!z Aeroport de Paris’yle (ADP) i"birli#i yaparak Asya, Güney Amerika ve Amerika Birle"ik Devletleri’nde havaliman! özelle"tirme ihalelerinde yer almay! planl!yoruz.”
TAV Havalimanlar! Holding $" Geli"tirme Ba"kan Yard!mc!s! Serkan Kaptan ile yeni y!lda havac!l!k sektörünü nas!l geli"melerin bekledi#ini konu"tuk. Kaptan, hem 2014’e ili"kin küresel ve yurtiçi beklentilerini, hem sektöre ve TAV’a dair hedeflerini payla"t!.
Seçimler, kom!ularla ili!kiler, iç ve d"!
dengeleri bir arada dü!ündü#ünüzde, 2014 y"l"nda nas"l bir genel resim görüyorsunuz?
Hem makro hem sektörel anlamda öngörüleriniz neler?
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Merkez Bankas! Ba"kan! Erdem Ba"ç!’n!n 30 Nisan 2013 tarihli aç!klamas!na göre enflasyon beklentisi yüzde 4,9’du. Bu y!l ba"!nda yüzde 5,3 olan
enflasyon hedefi, yüzde 6,8’e çekildi. 2014 için ise
hedef yüzde 5,3. IMF, OECD, Dünya Bankas! ve
BM’nin Türkiye ve belli ba"l! ülkelerle alakal! büyüme tahminlerine bakt!#!m!zda, Euro bölgesinde
duraklaman!n sürece#ini, Hindistan ve ABD’de ise
büyümenin artarak devam edece#ini görüyoruz. Çin
yine h!zl! büyümesini sürdürecek. Türkiye için büyüme öngörüleri de hükümetin hedefledi#i yüzde
4’ün biraz alt!nda yer al!yor.
%u an üzerinde seyretse de 2014 dolar kuru hedefi 1,98 TL. Döviz kuru ve faiz oranlar!ndaki art!"!n yurtd!"!ndan sermaye giri"ini etkileme ihtimali
yüksek. Bankalar!n da yurtd!"!ndan borçlan!p yurtiçinde kredi açamamas!na neden olacak bu durum,
Türkiye’de yüksek maliyetli projelerde finansman sorunu yaratabilir.
2014 y!l!nda gerçekle"tirilecek yerel seçimlerin
ise mevcut istikrar! bozmadan gerçekle"mesini
bekliyoruz.
FED’in parasal s!k!la"t!rmaya gitmesi, kredi
kartlar!yla ilgili getirilen yasal düzenlemeler, döviz
ve faiz oranlar!n!n artmas! durumuyla birle"ti#inde
bireylerin tüketimleri k!s!tlanacakt!r. Bu da dolay!s!yla uçu" say!lar!na ve Türkiye’deki hava trafi#ine
olumsuz etkide bulunabilir.
Gelirlerinin büyük ço#unlu#u dolar ve Euro cinsinden olan bir "irket olarak kur art!" riskini tüketimler d!"!nda bizi çok etkilemeyece#ini belirtmemiz
gerek.
Sektörünüzde 2014 y"l"nda öne ç"kacak risk
ve f"rsatlar sizce neler olacak?
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Türkiye’de havac!l!k sektöründeki kârl!l!k her geçen gün art!yor. Nicel örnek vermek gerekirse, Türk
sivil havac!l!k sektörünün gelirleri son 10 y!lda 6,8
kat!na ç!kt!. Bu art!"!n 2014 y!l!nda da devam edece#ine inan!yoruz.
Ülkemizde geli"en ekonomi, artan i" ve ticaret
hacmi daha fazla seyahat etmeyi tetikledi diyebiliriz. Ki"i ba"! gelirler artm!" olsa da Türkiye’nin, daha
zengin olan Avrupa’n!n ekonomik verilerine yakla"mas! için henüz yolu var. Bu da Türkiye için hala
geli"im potansiyeli oldu#u anlam!na geliyor. Bunlar!n yan!s!ra iç hatlardaki deregülasyon ile sektördeki oyuncu say!s!n!n artmas!ndan ve buna ba#l! olarak fiyatlardaki dü"ü"lerden bir ba"ka avantaj olarak bahsedilebilir.
Önümüzdeki risklere bakt!#!m!zda ise dünyada
etkisi halen devam etmekte olan ekonomik resesyonun, Türk ekonomisine de etki etmesi riski, son
dönemde yeniden artan cari aç!k, 2014 y!l!nda ger-

GRM H!SSE SATI"INDA SON DURUM
Sabiha Gökçenʼde GMR hisselerinin satın alınmasında son
durum nedir?
GMRʼın Sabiha Gökçenʼdeki yüzde 40ʼlık hissesi için ilgimizi ilgili
taraflara ilettik. GMRʼın ortaklarına hisse devri ön alım yükümlülüğü
bulunuyor ve ortaklarından Malaysia Airports bu ön alım hakkını
kullanmaya karar verdiğini borsaya bildirdi. Malaysia Airports
tarafından yapılan ön alım hakkı kullanım bildiriminin usulüne uygun
yapıldığı tespit edilirse artık TAV bu işleme taraf olmayacaktır.

çekle"ecek olan yerel seçimlere ba#l! olarak olu"abilecek enflasyon art!"! ve yat!r!mlardaki dü"ü"ler temel risk faktörleri diyebiliriz.
TAV olarak 2013 y"l"n" nas"l tamamlad"n"z?
TAV Havalimanlar! olarak 2012 y!l! itibar!yla 12
havaliman!m!zda toplam 72 milyon yolcuya hizmet
verdik. 2012 y!l!na göre iç hat uçu"lar!nda yüzde 18
d!" hatlarda ise yüzde 16’l!k bir büyüme söz konusu. 2013 y!l! sonunda yakla"!k 83 milyon yolcuya hizmet etmi" olmay! planl!yoruz.
2013 y!l! ilk 9 ayl!k verilerimize göre TAV’!n vergi öncesi kar! yüzde 22 art!" göstererek 313 milyon
avro olarak gerçekle"ti. 2013 y!l! sene sonu beklentimiz ise yüzde 18 EBITDA büyümesi.
2014’e dönük büyüme hedefiniz nedir? Büyüme stratejinizde nelere odaklanacaks"n"z?
Havac!l!ktaki geli"im ülkelerin ekonomik büyümeleri ile do#ru orant!l!. Geli"en ülkelerdeki büyüme, geli"mi" pazarlardaki büyüme oranlar!na göre
daha yüksek seviyelerde gerçekle"iyor. En büyük
uçak üreticilerinden biri olan Boeing’in ara"t!rmas!na göre 1992 y!l!nda dünyadaki hava trafi#inin yüzde 70’i Avrupal! havayollar! taraf!ndan ta"!n!rken,
2032 y!l! itibar!yla bu oran!n yüzde 39 seviyelerine
kadar gerilemesi bekleniyor. Bu da Afrika, Orta
Do#u, Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi geli"en pazarlar!n, sektörün gelecek 20 y!l!nda önemli birer
oyuncu haline gelece#inin önemli bir göstergesi.
TAV’!n portföyünde bulunan havalimanlar!, geli"en pazar karakteristiklerine ba#l! olarak yüksek büyüme imkan! bar!nd!ran Afrika, CIS ülkeleri ve Do#u
Avrupa’da yer al!yor. Bu havalimanlar! "u an için küçük addedilebilirler fakat gelecekte serbestle"tirme
etkisine ve artan refah seviyelerine ba#l! olarak h!zl! trafik art!"lar! görebilecekler. Bu geli"me, bahsetti#imiz ülkelerdeki havalimanlar!m!z! gelecekte de#erli birer ba#lant! noktas! haline getirecektir.
TAV Havalimanlar! olarak detayl! bir de#erlendirme sonucunda do#ru buldu#umuz projeleri kovalayarak agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz. Hali
haz!rda dünya genelinde 26 havaliman! i"leten or2014 /
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ta#!m!z Aeroport de Paris’yle (ADP) i"birli#i yaparak Asya, Güney Amerika ve Amerika Birle"ik Devletleri’nde havaliman! özelle"tirme ihalelerinde yer
almay! planl!yoruz.
Bunlar!n yan! s!ra, yiyecek-içecekten dutyfree’ye, BT’den yer hizmetlerine havaliman! operasyonunun her alan!nda faaliyet gösteren hizmet "irketlerimizin de kendilerine ait büyüme stratejileri bulunuyor. Yeteri kadar i" hacmi ya da geni" çapl! bir
yat!r!m imkan! olmayan havalimanlar!nda da hizmet
"irketlerimiz vas!tas!yla yer almak istiyoruz.
$irket olarak 2014 y"l"nda hangi parametreleri takip edeceksiniz? Neden?
%irket içi organik büyüme hedefleri do#rultusunda kapasite ihtiyaçlar!n! göz önünde bulundu-

!STANBUL’UN BÖLGESEL GÜCÜ NASIL?
Körfez bölgesinde yeni yapılacak havalimanları ve kapasite
artırımları, İstanbul'un “bölgesel hub” olma adaylığını nasıl
etkiler?
Havalimanlarının yaratacağı olanaklar hub stratejilerinin önemli bir
unsuru olsa da bu tek başına yeter kriter değil. İstanbulʼun turistik ve
finansal açıdan büyümesi hem havayollarının hem havalimanlarının
büyümesini doğrudan etkiliyor. Körfez bölgesinde yer alan Dubai,
Doha ve Abu Dabi gibi şehirler bölgesel hub anlamında rakip olsalar
da bu şehirlerin alışveriş odaklı bir cazibe yaratıyorlar. Buna karşılık
İstanbulʼun 8 bin yıllık tarihi, yoğun ve genç nüfusu, coğrafi olarak
doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan, yolcuya en kısa uçuş
zamanını sunan konumu, onu rakiplerine göre çok daha avantajlı
kılıyor.
THYʼnin son yıllarda yaptığı atılımla öncü olduğu bu rekabette
körfez şehirlerinin finansal gücüne yapılan yatırımlarla yanıt veren,
finans merkezi olma yolundaki İstanbul uzun vadede rakiplerini geride
bırakacaktır. Biz de kısa vadede Atatürk Havalimanıʼnda yapacağımız
yatırımlarla bu rekabette kendi lehimize avantaj sağlamayı
planlıyoruz.
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rarak Türkiye’de havac!l!k sektöründeki büyümeyi
sürekli gözlemliyoruz. Yine faaliyette oldu#umuz
veya ilgi alan!m!za giren ülkelerde terminal ihtiyac!n! yaratan parametrelerle bunlar!n ç!kt!lar!n! paralel
takip edip büyümemizi sa#layacak aksiyonlar! al!yoruz. Ekonomik istikrar, kredi faiz oranlar!, kurlardaki dalgalanmalar da do#al olarak yurtiçi ve yurtd!"! yat!r!mlar!m!z! etkileyen ve yak!ndan takip etti#imiz faktörler aras!nda.
2014 ve sonras" yeni yat"r"mlar aç"s"ndan
nas"l geçecek? Yat"r"m ajandan"zda hangi
alanlarda, ne kadarl"k yeni yat"r"m plan"n"z
var?
Bilindi#i üzere TAV olarak sadece havaliman! tasar!m!, yap!m!, finansman! ve i"letmecili#i alan!nda
uzmanla"t!k ve bu alanlara odaklan!yoruz. Yat!r!m
planlar!m!z yine bu alanlarda olacakt!r.
Antalya’da bulunan Gazipa"a Havaliman! apronunun geni"letilerek park pozisyonu say!s!n!n
3’den 6’ya, terminal alan!n!n büyütülerek 6 bin 700
metrekareye ç!kar!lmas! ve pistin 2,5 kilometreye uzat!lmas! çal!"malar!na mümkün olan en k!sa ba"lamay!
planl!yoruz.
Yine Türkiye’de i"letti#imiz havalimanlar!m!zdan
$zmir Adnan Menderes Havaliman!’n!n yeni iç hatlar terminalini tamamlayarak 2014’ün ilk çeyre#inde hizmete açmay! umuyoruz.
Medine Havaliman!’nda pist uzatma ve yeni terminal in"aat! çal!"malar!m!z!n 2015 y!l! ilk çeyre#i itibariyle bitmesini hedefliyoruz.
5 Aral!k 2013 tarihi itibar!yla Zagreb Havaliman! yat!r!m!na ortak olduk. Havaliman! i"letmesini de
yine orta#!m!z Aeroport de Paris’yle birlikte üstlendik.
2013 y!l!nda ihalesi aç!lan La Guardia Havaliman!
yap-i"let-devret ihalesinde son dört firma aras!na kald!k. Haziran 2014’te bu ihalenin de sonuçlanmas!n! bekliyoruz. $halenin tahmini yat!r!m tutar! 2 milyar dolar civar!nda.

Danışmanlığımızla
alan da, satan da memnun.
Ağustos 2013

Temmuz 2013

Ağustos 2013

Haziran 2013

Haziran 2013

Nisan Enerji

Aksa Akrilik

OZN Elektronik Ticaret

İş Girişim Sermayesi

Seramiksan

Mayıs 2013
Trakya Cam
Richard Fritz Holding GmbH’ın

Paylarının %50’si Boydak Enerji
tarafından satın alındı.

Ak-Tops’un %40’ını
satın aldı.

Paylarının %37’si EBRD, 212
Capital Ventures ve Simile Ventures
tarafından satın alındı.

Aras Kargo’daki %25 hissesini
Oesterreichische Post AG’ye sattı.

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Ceramica Rondine’nin %50’sini
satın aldı
%100’ünü satın aldı

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Şubat 2013

Ocak 2013

Ekim 2012

Ekim 2012

Dharma İlaç

Hakan Plastik

Doğuş Çay A.Ş.

Trakya Cam

İş Girişim Sermayesi

Yılport Holding A.Ş.

Paylarının 100% Expanscience S.A.
Tarafından satın alındı

Çoğunluk payları Georg Fischer
Piping Systems Ltd. tarafından
satın alındı

Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin
%100 hissesini satın aldı.

HNG Float Glass’e eşit oranda
iştirak etti

Num Num’ın %61,7 hissesini
satın aldı.

Gemport’un %54 hissesini
satın aldı.

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Ağustos 2012

Haziran 2012

Haziran 2012

Mart 2012

Şubat 2012

Kasım 2011

İş Girişim Sermayesi

İş Girişim Sermayesi

Trakya Cam

SAB Miller Anadolu Efes

İş Girişim Sermayesi

Serenas Group

Havaş’daki %6,67 hissesini sattı

Toksöz Spor’un %58,5 hissesini
satın aldı.

Glass Corp’un %90 hissesini
satın aldı.

Anadolu Efes hissesini TSP’ında
satın aldı.

Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’deki
azınlık hissesini sattı

%70 hissesini GL Events’e sattı.

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

TSP Alım danışmanlığı

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Temmuz 2011

Mayıs 2011

Mart 2011

Mart 2011

Şubat 2011

Ocak 2011

Dem Medikal ve Ecza Deposu

STFA

Poliya

CCI International Holland B.V.

Bayraktarlar Holding A.Ş.

İş Girişim Sermayesi

NBK Cpital’dan mezzanine
finansmanı sağladı.

Sofra Grup’u
Compass Group’a sattı.

Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nin akrilik
reçine bölümünü satın aldı.

Coca Cola Bottling of Iraq’ın %50
hissesini satın aldı.

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Odelo Group’un %100 hissesini
satın aldı
Mahle Mopisan’ın geri kalan
%40’ını satın aldı.

Alan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

“2011-2013 yılları arasında gercekleşen seçilmiş işler”

Sektörün en iyilerden oluşan Türkiye’nin en geniş kurumsal finansman ekibine sahip
olan İş Yatırım, 2002 yılında bu yana tamamlanmış şirket birleşme ve devralma
işlemlerinde liderliğini sürdürmektedir. İş Yatırım bu süreçte, 10 milyar ABD dolarını
aşkın işlem hacmine sahip toplam 105 işlemi başarıyla sonuçlandırmıştır.
İş Yatırım, Türkiye sermaye piyasalarında oluşturduğu uzun yıllara dayanan derin
bilgi birikimini kullanarak stratejik veya finansal ortak arayan müşterilerine,
ülkemize yatırım yapmak isteyen şirketlere ve yurt dışında yeni iş fırsatları arayan
Türk yatırımcılara, yüksek nitelikli birleşme ve devralma hizmetleri sunmaya devam
etmektedir.

|

KURUMSAL FİNANSMAN

|

YATIRIM DANIȘMANLIĞI

|

PORTFÖY YÖNETİMİ

|

ARACILIK HİZMETLERİ

|

ARAȘTIRMA

|

