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Önsöz

Global ekonomik krizin etkilerinin hem dünya hem de Türkiye’de çok yo¤un olarak 

hissedildi¤i bir y›l› geride b›rak›rken; birleflme ve sat›n alma faaliyetleri konusunda 

tüm piyasa oyuncular› taraf›ndan kabul gören ve bir baflvuru kayna¤› olarak yayg›n 

bir flekilde kullan›lan, “Ernst & Young Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri Raporu”nun 

sekizincisini sizlerle paylaflmaktan büyük memnuniyet duymaktay›z. 

Raporumuz, 2009 y›l›nda Türkiye’de gerçekleflmifl olan flirket birleflme ve sat›n 

alma ifllemleri hakk›nda önemli bilgileri, geçmifl y›llar ile karfl›laflt›rmal› olarak, bir 

arada sunmaktad›r. Rapor ayr›ca, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, Türkiye’nin önde 

gelen flirketlerinin ve kamu kurumlar›n›n yöneticileri ile yap›lan, Türkiye’de fiirket 

Birleflme ve Sat›n Almalar› konulu geleneksel anketimizin sonuçlar›n› da içermektedir. 

Ernst & Young Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri 2009 Raporu’na do¤rudan kat›l›mlar› 

ile destek veren tüm yönetici ve ifladamlar›m›z ile Raporu haz›rlayan Ernst & Young 

Kurumsal Finansman Ekibi’ne teflekkürlerimizi sunar›z. 

Osman Dinçbafl	 Müflfik Cantekinler

Ernst & Young 	 Ernst & Young 

Türkiye Genel Müdürü 	 Kurumsal Finansman Bölüm Baflkan›
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2009 y›l›, geçen senenin son çeyre¤inde bafllayan global krizin etkilerinin Türkiye’de ciddi flekilde 

hissedildi¤i bir y›ld›. Krizin yans›malar›ndan biri de birleflme ve sat›n alma ifllemlerinde gerek ifllem 

say›s›nda, gerek ifllem hacminde ciddi bir daralma fleklinde oldu. 

2008 y›l› sonunda raporumuzu haz›rlarken, global krizin yans›malar›n›n Türkiye’yi ne flekilde 

etkileyece¤i konusunda çok farkl› görüfller hakimdi. Kriz, tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de 

ekonominin ciddi anlamda küçülmesine, özellikle belirli sektörlerde ticari faaliyetlerin azalmas›na 

ve iflsizlik art›fl›na yol açt›. Özellikle y›l›n ilk aylar›nda gözlenen ciddi durgunluk, y›l›n ikinci yar›s›nda 

yerini s›n›rl› bir toparlanmaya b›raksa da büyüme rakamlar›ndaki azal›fl sürdü. 

Türkiye’de daha önce yaflanan krizler a¤›rl›kl› olarak yurtiçi sorunlardan kaynaklanmaktayd›. Bu 

krizin tüm dünyay› ve esas olarak Türkiye’nin ana ihracat pazarlar›n› vurmas›, asl›nda krizlerle 

yaflamaya al›fl›k olan ülkemiz aç›s›ndan yeni bir durum oluflturdu. Yurtd›fl›nda krizin a¤›rl›kl› olarak 

bir finansal kriz olmas›na karfl›l›k, 2001 y›l›ndaki kriz sonras› ciddi bir yeniden yap›lanma geçiren 

Türk bankac›l›k sektörü krizden etkilenmedi ve bu durum krizin etkilerinin nispeten daha kolay 

atlat›laca¤› yönünde piyasalara moral verdi.
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fiekil 1: Aç›klanan ifllem say›s› (2009)

%44

%56

65 ifllem
De¤eri
Aç›klanm›fl
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51 ifllem

Buna karfl›n tüm dünyaya paralel olarak, ülkemizde birleflme ve sat›n alma ifllem hacminde ciddi bir 

daralma oldu. Ulaflt›¤›m›z kaynaklara göre gerçekleflen ifllem say›s› 116 adetle geçen seneki 171 ifllemi 

yakalamaktan uzak kal›rken, ifllem hacmi ise dramatik bir gerilemeyle en son 2004 y›l›nda görülen 

seviyelere indi. 2008 y›l›nda son çeyrekteki olumsuz geliflmelere ra¤men, de¤eri aç›klanan ifllemlerin 

toplam› 16,3 milyar ABD dolar› seviyesinde oluflmuflken, 2009 y›l›nda bu rakam 3,9 milyar ABD dolar› 

seviyesinde kald›. ‹fllem de¤eri aç›klanmam›fl sat›n almalarla ilgili tahminlerimizi de ekleyince, 2009 

y›l›nda toplam ifllem hacminin 5,7 milyar ABD dolar› seviyesine ancak ulaflt›¤›n› öngörüyoruz.

Burada belirtmemiz gereken en önemli husus, bu ifllem hacminin önemli bir k›sm›n› raporumuzun 

haz›rlanma prensipleri uyar›nca bu sene gerçekleflen ifllemler aras›nda yer verdi¤imiz, ancak ifllem 

kapan›fl›n›n gerçekleflmemifl oldu¤u özellefltirme ifllemlerinin oluflturmas›d›r. Y›l›n son iki ay›nda 

gerçeklefltirilen Osmangazi, Yeflil›rmak ve Çoruh elektrik da¤›t›m bölgelerine iliflkin özellefltirmeler 

ile Türkfleker’e ait fabrikalardan C portföyünün sat›fl ifllemleri, 1,8 milyar ABD dolar› ile toplam ifllem 

hacminin önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.
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Ayr›ca fleker fabrikalar› ihalesi için Dan›fltay 13. Dairesi taraf›ndan yürütmeyi durdurma karar› 

verilmifl olmas› dikkate al›nmas› gereken bir husustur. Bu ifllemlerde, al›c›lara devrin ne zaman 

gerçeklefltirilebilece¤i rapor tarihi itibariyle belli de¤ildir. 

2008 y›l›nda, büyük boyutlu ifllemlerin say›s›nda, önceki senelere göre bir düflüfl gözlemlemifltik. 

Bu sene ise büyük boyutlu ifllemler neredeyse hiç gerçekleflmedi. ‹fllem say›s› geçen senenin 

%68’i seviyesinde kal›rken, de¤eri aç›klanan ifllemlerin hacmi geçen senenin dörtte biri seviyesinde 

oldu. Bu durum, ortalama ifllem de¤erinin, özellefltirme ifllemleri hariç tutuldu¤unda, 20 milyon 

ABD dolar› seviyesine inmesine yol açt›. De¤eri aç›klanmam›fl ifllemlerin büyük ço¤unlu¤unun 

bu rakam›n alt›nda ifllem de¤erlerine sahip oldu¤unu tahmin ediyoruz. Bu durumda ortalama 

ifllem de¤erinin 50 milyon ABD dolar› seviyesinin hayli alt›nda gerçekleflmifl oldu¤unu 

öngörmekteyiz. 

Bu husus, büyük özellefltirme ifllemlerinin ve di¤er baz› büyük sat›n almalar›n gerçekleflti¤i 

2005 - 2008 dönemine göre ciddi bir de¤iflikli¤e iflaret etmektedir. Bunun sebepleri aras›nda 

özellikle yurtd›fl› ekonomik konjonktürün izin vermemesi nedeniyle büyük boyutlu ifllemlerin 

ertelenmesi, birçok yabanc› kurumun kendi ana piyasalar›nda zor duruma düflmeleriyle stratejik 

yat›r›m kararlar›n› ertelemeleri ve finansman sa¤lamada karfl›lafl›lan zorluklar› sayabiliriz. 

2009 y›l›, bu anlamda flirketlerin kendi içlerine döndükleri ve ana operasyonlar›na yo¤unlaflt›klar›, 

sat›n alma f›rsatlar›n› ise ancak çok uygun koflullarda olmas› halinde gündeme ald›klar› bir y›l 

oldu. Ayr›ca, ekonomik belirsizlik, bir yandan al›c›lar aç›s›ndan flirketlerin ileride yarataca¤› 

performans› de¤erlendirmeyi zorlaflt›r›rken, bir yandan da sat›c›lar›n flirketleri aç›s›ndan gerçek 

de¤ere ulafl›p ulaflmad›klar› konusunda tereddüt yaflamalar›na sebep oldu. Bu husus, birçok 

flirket aras›nda belirli düzeyde görüflmeler yürütülmesine ra¤men, tamamlanan ifllem say›s›n›n 

s›n›rl› kalmas›na yol açt›.

	2009 y›l›nda milyar dolar seviyesinde hiç ifllem gerçekleflmedi. En büyük 	

ifllemin 606 milyon ABD dolar› ile Türkfleker’e ait fabrikalardan 	

C portföyünün özellefltirmesi oldu¤u bu y›l, üç elektrik da¤›t›m bölgesinin 	

özellefltirilmesi ise ikinci, üçüncü ve yedinci s›radaki ifllemler olarak 

yerlerini ald›. De¤eri aç›klanan ifllemlerden özellefltirmeler hariç en yüksek tutarl› ifllem yine 

y›l›n sonlar›na do¤ru aç›klanan Krom Maden, Kop Krom ve Güney Krom’un 300 milyon ABD 

dolar› bedelle Taiyuan Iron & Steel Group Company’ye sat›fl› oldu.

Öne ç›kan ifllemler

fiekil 2: Aç›klanan ifllem de¤eri
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Tablo 1: ‹fllem de¤eri aç›klanan en büyük 10 ifllem

Hedef fiirket	 Sektör	 Sat›n Alan fiirket	 Ülke	 Hisse Oran›	 ‹fllem De¤eri					
(Milyon ABD$)

Türk fieker Fabrikalar› C Portföyü*	 Yiyecek ve ‹çecek	 Ak-Can fieker	 Türkiye	 %100.00	 606,0

Osmangazi EDAfi**	 Enerji	 Eti Gümüfl	 Türkiye	 %100.00	 485,0

Yeflil›rmak EDAfi**	 Enerji	 Çal›k Enerji 	 Türkiye	 %100.00	 442,0

Krom Maden, Kop Krom, Güney Krom***	 Madencilik	 Taiyuan Iron & Steel Group	 Çin	 %50.00	 300,0

Eczac›bafl› - Zentiva Sa¤l›k ve Kimyasal Ürünler	 Sa¤l›k	 Zentiva	 Çek Cumhuriyeti	 %25.00	 253,6

Finansbank Malta Holdings	 Finansal Hizmetler	 NBG International	 Yunanistan	 %99.99	 241,0

Çoruh EDAfi**	 Enerji	 Aksa Elektrik Perakende Sat›fl	 Türkiye	 %100.00	 227,0

Lafarge Aslan Çimento	 Çimento	 Oyak Grubu	 Türkiye	 %97.95	 218,5

Yeflil Enerji	 Enerji	 Statkraft	 Norveç	 %95.00	 119,3

Havafl Yer Hizmetleri	 Hizmetler	 HSBC Principal Investments ve	 Türkiye	 %35.00	 93,2		
‹fl Giriflim Sermayesi

Bunun d›fl›nda Eczac›bafl›-Zentiva Sa¤l›k ve Eczac›bafl›-Zentiva Kimyasal Ürünler’deki Eczac›bafl› 

hisselerinin 253,6 milyon ABD dolar›na Zentiva’ya sat›fl›, Finansbank Malta Holding’in NBG International’a 

241 milyon ABD dolar›na sat›fl› ve ancak y›l›n sonlar›nda izinleri tamamlanabilen Lafarge Aslan 

Çimento’nun Oyak Grubu’na 218,5 milyon ABD dolar›na sat›fl› y›l›n di¤er büyük ifllemleri oldu. Ortalama 

ifllem de¤erinin düflmesine paralel olarak, listenin özellefltirmeler dahil sekizinci, özellefltirmeler hariç 

dördüncü s›ras›ndan sonra ifllem de¤erinin 200 milyon ABD dolar› s›n›r›n›n alt›na indi¤i gözlendi. 

De¤eri aç›klanan ifllemlerden Yeflil Enerji’nin Statkraft’a ve Havafl’›n %35’inin HSBC Principal Investments 

ve ‹fl Giriflim Sermayesi ortakl›¤›na sat›fl› di¤er büyük ifllemler olarak listede yerlerini ald›lar.

*	 Bu ifllem konusunda Dan›fltay 13. Dairesi taraf›ndan yürütmeyi durdurma karar› verilmifl olup, rapor tarihi itibariyle ihalenin iptal edilip edilmeyece¤i hususu belirsizdir.
** 	‹hale süreci devam etmektedir.
***	Bu ifllemle ilgili ifllem de¤eri ancak bir kaynaktan do¤rulanabilmifltir.

De¤eri aç›klananlar aras›nda yüksek hacimli on ifllemin toplam de¤eri tüm ifllemlerin %75’ine ulaflarak, 

son y›llarda en büyük boyutlu ifllemlerin toplam ifllem hacminin giderek azalan bir k›sm›n› oluflturma 

yönelimini tersine çevirdi. Dört özellefltirme iflleminin toplam ifllem hacminin %44’ünü oluflturdu¤u 

düflünüldü¤ünde, bu a¤›rl›¤›n normal oldu¤u görülmektedir. Özellefltirmeler hariç, en büyük 10 ifllemin 

toplam›n›n di¤er ifllemlere oran› %31 ile geçen senelere (2008’de %62, 2007’de %67) göre ciddi 

oranda azalm›flt›r.

Söz konusu fleker fabrikalar› ve elektrik da¤›t›m flirketlerinin rapor tarihi itibariyle ihaleleri 

gerçeklefltirilmifl olup, ifllemlerin tamamlanmas› Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun onay›na tabidir. 

Ayr›ca, Dan›fltay 13. Dairesi 30 Aral›k 2009 tarihinde fieker-‹fl Sendikas›’n›n açt›¤› davaya istinaden, 

C Grubu fleker fabrikalar›n›n özellefltirmesine iliflkin ihale ilan› ve flartnamesinin yürütmesini durdurma 

karar› alm›flt›r. Dolay›s›yla, sözkonusu ifllemlerin tamamlan›p, tamamlanmayaca¤› ve tamamlanmalar› 

halinde al›c›lara devrin ne zaman gerçekleflece¤i bu rapor tarihi itibariyle belirsizlik arzetmektedir.

2009 senesi, y›l içindeki tüm çalkant›lara ra¤men, özellefltirme ifllemleri aç›s›ndan baflar›l› bir y›l oldu. 

A¤›rl›¤› elektrik da¤›t›m bölgelerinin özellefltirmelerine veren hükümet, ihale ifllemleri geçen sene 

tamamlanan üç bölgenin devrini tamamlarken, üç yeni bölge için de ihale sürecini y›l içinde tamamlad›. 

Buna ilaveten dört yeni bölge için ihale ilan› verildi. Milli Piyango özellefltirme ihalesinin, yat›r›mc›lar›n 

önerdikleri bedelin hükümetin beklentilerinin alt›nda kalmas›yla iptal edilmesine karfl›n, fleker 

fabrikalar›n›n özellefltirme iflleminde ulafl›lan fiyat, beklentilerin oldukça üzerindeydi. Burada y›l›n son 

aylar›nda yap›lan bu ihalelerin, y›l›n bafl›nda gerçeklefltirilen ve iptal edilmek zorunda kal›nan ihalelere 

k›yasla, gelece¤e daha olumlu bir bak›fl› yans›tt›¤›na kuflku yoktur.

2009 y›l› hemen her sektörde ve her ülkeden yat›r›mc› taraf›ndan çeflitli sat›n alma ifllemlerinin 

gerçeklefltirildi¤i, ancak önemli kararlar›n piyasadaki genel belirsizlik ortam›na paralel olarak ertelendi¤i 

bir y›l oldu.
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Yat›r›mc› profili

2009 y›l›nda yabanc› 

yat›r›mc›lar birleflme ve sat›n 

alma ifllemlerinde liderli¤i 

yerli yat›r›mc›lara kapt›rd›…

Yabanc›lar›n yat›r›m ifltah› 

son y›llar›n en düflük 

seviyelerine geriledi...

	2009 y›l›nda yaflanan küresel finansal krizin yaratt›¤› belirsizlik 	

ve yat›r›m ifltah›ndaki düflüfl, Türkiye piyasalar›nda da kendini 			

gösterdi. fiirket sat›n alma ve birleflmelerinde limitli hareketin 			

yafland›¤› 2009 y›l›nda yat›r›mc› profilinde yaflanan de¤ifliklik 			

dikkat çekti. Yabanc› yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i ifllemler 	

(hem ifllem adedi hem de ifllem hacmi olarak) son 4 y›l›n en düflük 

seviyesine gerilerken, 2004 y›l›ndan bu yana, ilk defa yerli yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i 

ifllem hacmi yabanc› yat›r›mc›lar› geçti. 

fiekil 3: ‹fllem de¤erine göre Türk ve yabanc› yat›r›mc›lar

	2005 y›l›ndan itibaren Türkiye sat›n alma ve birleflme 		

piyasas›nda a¤›rl›¤›n› koruyan yabanc› yat›r›mc›lar, 2009 y›l›nda 	

toplam ifllem hacminin sadece %39’unu gerçeklefltirerek 		

piyasada liderli¤i yerli yat›r›mc›lara b›rakt›. Son dört y›lda y›ll›k 	

12 milyar - 17 milyar ABD dolar› civar›nda yabanc› yat›r›mc› 		

ifllemleri gerçekleflirken, 2009 y›l›nda bu tutar 1,5 milyar ABD 	

dolar› seviyesine geriledi. Yerli yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i 	

ifllemlerin hacmi geçmifl y›llarla k›yasland›¤›nda düflmekle 	

beraber Türk yat›r›mc›lar›n 2009 y›l›nda toplam ifllem hacmindeki pay› %61’e (2008’de 

%26; 2007’de %34) yükselmifltir.

Yerli yat›r›mc›lar ifllem adedi baz›nda da yabanc› yat›r›mc›lara üstünlük sa¤lad›. 2009 

y›l›nda, Türk yat›r›mc›lar toplam 62 adet (2008’de 71; 2007’de 90), yabanc› yat›r›mc›lar 

ise toplam 54 adet (2008’de 101; 2007’de 92) ifllem gerçeklefltirmifltir. Oransal olarak 

incelendi¤inde yerli yat›r›mc›lar›n ifllem adedindeki pay› %53 ile 2005 y›l›ndan bu yana 

en yüksek orana ulaflm›flt›r.
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fiekil 5: ‹fllem say›s›na göre sat›n alan flirketlerin menflei

AB ülkeleri 2009 y›l›nda da 

a¤›rl›¤›n› korumakla beraber 

Körfez ülkeleri yat›r›mlar›n› 

artt›rd›…

	2009 y›l›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n a¤›rl›kl› olarak küçük 		

ölçekli flirketlere yat›r›m yapt›klar› dikkat çekmektedir. 		

Ortalama yat›r›m hacmine bak›ld›¤›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n 		

yat›r›m tutarlar› ortalama 30 milyon ABD dolar› ile son dört 		

y›l›n en düflük seviyesindedir. Yerli yat›r›mc›lar›n dahil oldu¤u 		

ifllemlerdeki ortalama yat›r›m tutarlar› ise 40 milyon ABD dolar› 

seviyesinde gerçekleflmifltir. 

Yabanc›lar›n dahil oldu¤u ifllemlerde, geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi, adet baz›nda AB 

ülkeleri a¤›rl›klar›n› korumakla birlikte bu y›l en çok ifllem yapan ilk on ülke listesine 

Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri’nin de girmesi dikkat çekmektedir. ‹lk onda 

AB ülkeleri ve Körfez ülkelerinin yan› s›ra Kuzey Amerika ülkeleri de yer almaktad›r. 

2009 y›l›nda AB ülkeleri aras›ndan öne ç›kan bir ülke olmamakla beraber Avusturya,  

‹ngiltere, Almanya ve Fransa listede ön s›ralarda yer almaktad›r. Ülke baz›nda ifllem 

adetlerinin 2 ila 5 aras›nda de¤iflmesi piyasalarda yaflanan durgunlu¤un di¤er bir 

göstergesi olarak nitelendirilebilir.
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fiekil 7: ‹fllem say›s›na ve aç›klanan ifllem hacmine göre özel sermaye fonlar›n›n ifllemleri

Stratejik Yat›r›mc›
%91

Finansal Yat›r›mc›
%9

106 ifllem

%95

%5
212 milyon ABD $

3.770 milyon ABD $

2009 y›l›nda yabanc› 

yat›r›mc›larda ülke baz›nda 

bir liderlik söz konusu 

olmad›…

Özel sermaye fonu ifllemleri

	‹fllem hacmi esas al›nd›¤›nda yabanc› yat›r›mc›lar içerisinde 				

Çin, madencilik sektörüne yapt›¤› 300 milyon ABD dolar tutar›nda yat›r›m 	

ile birinci s›rada yer almaktad›r. Çin’i Zentiva’n›n Eczabafl›-Zentiva Sa¤l›k 	

ve Eczac›bafl›-Zentiva Kimyasal Ürünler’deki Eczabafl›’n›n kalan pay›n› 			

253,6 milyon ABD dolar›na almas› ile Çek Cumhuriyeti ve NBG’nin 			

Finansbank’a yapt›¤› yat›r›mlar›n devam› niteli¤inde olan 241 milyon ABD 	

dolar tutar›ndaki Finansbank Malta ifllemi ile komflu ülke Yunanistan takip 

etmektedir. Kanada, Norveç, Suudi Arabistan, ‹ngiltere ve Birleflik Arap Emirlikleri bu y›l önemli 

tutarlarda ifllem gerçeklefltiren di¤er ülkelerdir.

fiekil 6: ‹fllem de¤erine göre sat›n alan yat›r›mc›lar›n menflei

10 ifllem
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	Küresel kriz özel sermaye fonlar›n›n da yat›r›m ifltah›n› düflürdü. 			

2005-2008 y›llar› aras›nda ivme kazanan özel sermaye fonlar›n›n 			

yat›r›mlar› 2009 y›l›nda h›z kesti. 2008 y›l›nda toplam 26 ifllem 			

gerçeklefltiren yerli ve yabanc› yat›r›m fonlar› 2009 y›l›nda sadece 

10 iflleme imza att›. Bu düflüfle paralel olarak özel sermaye fonlar›n›n dahil oldu¤u ifllemlerin 

toplam de¤eri 2008 y›l›nda 2,4 milyar ABD dolar›ndan 2009 y›l›nda 212 milyon ABD dolar›’na 

geriledi. 

2008 y›l›nda, özel sermaye fonlar›n›n gerçeklefltirdi¤i de¤eri aç›klanan sat›n almalar›n de¤eri; 

toplam de¤eri aç›klanan ifllemlerin %15’ini oluflturmufltu, 2009 y›l›nda ise bu oran %5’e düfltü.
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Tablo 2: Özel sermaye fonlar›n›n gerçeklefltirdi¤i ifllemler

Sat›n Alan fiirket	 Ülke	 Hedef fiirket	 Sektör	 Hisse Oran›	 ‹fllem De¤eri					
(Milyon ABD$)

2009 y›l›nda, di¤er yat›r›mc› gruplar gibi küresel ekonomik krizden olumsuz 

etkilenen özel sermaye fonlar›n›n yat›r›m ifltah›n›n azalmas›na ra¤men, piyasalar›n 

düzelmesine paralel olarak, önümüzdeki y›llarda tekrar kendilerini göstermeleri 

ve Türkiye flirket birleflmeleri ve sat›n almalar› piyasas› için önemlerini sürdürmeleri 

öngörülmektedir.

Ancak, de¤eri aç›klanmam›fl ifllemlerle birlikte toplam de¤erin yaklafl›k 750 milyon 

ABD dolar›na yaklaflm›fl oldu¤u öngörülmektedir. De¤eri aç›klanmayan ifllemler de 

dikkate al›nd›¤›nda özel sermaye fonlar›n›n ifllemlerinin pay›n›n 2008 y›l› seviyelerine 

yaklaflarak %10’un üzerinde oldu¤u öngörülmektedir.

De¤eri aç›klanan ifllemler esas al›nd›¤›nda, özel sermaye fonlar›n›n bu y›l 

gerçeklefltirdikleri en yüksek hacimli ifllem HSBC Principal Investments ve ‹fl Giriflim 

Sermayesi’nin Havafl’›n %35’ini 93 milyon ABD dolar› bedel ile sat›n almas› olmufltur. 

‹fllem de¤eri aç›klanmam›fl olmakla beraber Amerika menfleli Carlyle’›n Medical Park’›n 

%40 oran›ndaki hisselerini sat›n almas› ve ‹ngiltere menfleli Bridgepoint Capital’›n 

TüvTurk’un %33’ünü sat›n almas› özel sermaye fonlar›n›n di¤er dikkat çeken ifllemleri 

olmufltur.

2009 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n yat›r›m yapt›¤› sektörler çeflitlilik göstermekle 

beraber geçmifl y›llarda oldu¤u gibi sa¤l›k, hizmetler, üretim, g›da ve medya sektörleri 

bu y›l da tercih edilen sektörler olmufltur.

HSBC Principal Investments ve 	 ‹ngiltere ve Türkiye 	 Havafl Yer Hizmetleri	 Hizmetler	 %35	 93,2
‹fl Giriflim Sermayesi

Invest AD Private Equity	 BAE	 Ekol Lojistik 	 Lojistik	 <%40	 75,0

Generali International Limited	 ‹sviçre	 Mensa Mensucat Sanayi 	 Tekstil	 %39	 42,0

RHEA (Onur Takmak)	 Türkiye	 Vak›f Giriflim Sermayesi	 Finansal Hizmetler	 %31	 1,5

Bridgepoint Capital Limited	 ‹ngiltere	 Tüvturk	 Hizmetler	 %33	 Aç›klanmad›

Carlyle Group	 ABD	 Medical Park	 Sa¤l›k	 %40	 Aç›klanmad›

Esbon JV 	 Türkiye ve Fransa	 GC G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 %75	 Aç›klanmad›
(Esas Holding & Bongrain)

Intaj Capital	 Suudi Arabistan	 Taftel Tafting	 ‹malat	 %46	 Aç›klanmad›

Actera	 Lüksemburg	 Spectrum Medya 	 Medya	 Aç›klanmad›	 Aç›klanmad›

Actera	 Lüksemburg 	 LBT Varl›k Yönetimi	 Finansal Hizmetler	 Aç›klanmad›	 Aç›klanmad›
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Sektörel da¤›l›m

fiekil 9: ‹fllem say›s›na göre hedef flirketlerin sektörel da¤›l›m›

Enerji sektörü bu y›l›n da 

gözdesi oldu.

Yiyecek ve ‹çecek

Sektörde gerçekleflen 18 ifllem Türkiye’de bu alanda ileride yaflanacak muhtemel 

canl›l›¤›n habercisi olmufltur. De¤iflen iklim koflullar› ve artan dünya nüfusu sürekli ve 

sürdürülebilir bir tar›m ve g›da politikas› gereksinimini ortaya ç›karm›flt›r. Özellikle 	

Körfez bölgesi ülkelerinden bu konuda ciddi bir talep ve ilgi olmas› yat›r›mc›lar›n g›da 

alan›na ilgisini artt›rm›flt›r. fiüphesiz bu alandaki en kayda de¤er ifllem olan Kastamonu, 

K›rflehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarflamba fieker Fabrikalar› özellefltirmesi 606 

milyon ABD dolar bedel ile 2009 y›l›n›n en yüksek de¤erli ifllemi olma özelli¤ini de 

tafl›maktad›r.

fiekil 8: ‹fllem hacmine göre hedef flirketlerin sektörel da¤›l›m›

	2009 y›l›nda sektörel bazda yat›r›mlar›n da¤›l›m› incelendi¤inde, 	

ifllem hacmi baz›nda enerji sektörünün ve ifllem adedi baz›nda 			

yiyecek ve içecek sektörünün ilk s›rada oldu¤u görülmektedir. 			

2008 y›l›nda ise ifllem hacminde yine enerji sektörü birinci 			

s›radayken ifllem adedi baz›nda sanayi firmalar› birinci s›rada yer 	

alm›flt›. Enerji sektörünün hacimsel olarak birinci s›rada yer 

almas›n›n ana sebebi Türkiye’nin artan enerji talebi ve bu do¤rultuda yerli ve yabanc› 

yat›r›mc›lar›n bu pazarda yer alabilme stratejileridir. Ayr›ca bu y›l›n en büyük on ifllemi 

içerisinde de enerji sektöründen üç özellefltirme ifllemi yer almaktad›r. 2010 y›l›nda da 

enerji sektörünün yat›r›mc›lar taraf›ndan ilgi görmeye devam edece¤i düflüncesindeyiz.
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2009’da yiyecek ve içecek, 

enerji, üretim, perakende,

finansal hizmetler öne ç›kan 

sektörler oldu.

Enerji

2009 y›l›nda enerji sektörü, da¤›t›m ve üretimi de 

kapsayan toplam 17 ifllem ile 1,4 milyar ABD dolar› 

tutar›nda bir kaynak girifli sa¤lam›flt›r. Yaflanan 

ekonomik kriz ve talepte meydana gelebilecek 

olas› dalgalanmaya karfl›n yat›r›mc›lar öngörülü 		

bir strateji 		

izleyerek 		

Türkiye’nin 		

uzun vadede 		

artacak olan 		

enerji talebini 

karfl›lamaya yönelik yat›r›mlarda pay sahibi olmak 

istemifllerdir. Enerji sektöründe 2010 y›l›nda 

özellikle da¤›t›m bölgeleri ve üretim tesisleri 

özellefltirme ihalelerinin önemli bir yer tutaca¤›n›, 

sat›n alma ve birleflmelerin de süratle devam 

edece¤ini öngörüyoruz. 

Üretim

2008 y›l›nda ifllem baz›nda birinci s›rada olan 

üretim kategorisi bu y›l 15 ifllem ile üçüncü s›rada 

yer alm›flt›r. 2008 y›l› ile birlikte ön plana ç›kmaya 

bafllayan bu alandaki yat›r›mlar 2009 y›l›n›n tüm 

dünyay› etkisi alt›na alan olumsuz koflullar›na 

ra¤men devam etmifltir. Makine, ambalaj, so¤utma 

teknolojileri, tekstil ve elektrikli ev aletleri 

yat›r›mc›lar›n tercih etti¤i ifl kollar› olmufltur. 

Genellikle orta ve küçük ölçekli yat›r›mlardan oluflan 

ifllemlerin 2010 y›l›nda da h›zlanarak devam 

edece¤ini bekliyoruz.

Perakende 

2008 y›l›nda 13 ifllem ve 2,1 milyar ABD dolar› ifllem 

hacmi gerçekleflen perakende sektöründe, 2009 

y›l›n›n olumsuz koflullar›na ra¤men bafllayan 

konsolidasyon trendinin bir sonucu olarak 9 ifllem 

gerçekleflmifltir. Büyük oyuncular›n organik 

büyüme ile birlikte büyümelerini h›zland›rmak için 

lokal zincirleri de sat›n alarak pazardaki konumlar›n› 

güçlendirmeye çal›flt›klar› gözlemlenmifltir. 2010 

y›l›nda da ayn› trendin devam edece¤ini ve lokal 

oyuncular›n sat›n alma konusunda tekliflerle karfl› 

karfl›ya kalaca¤›n› düflünmekteyiz.

Finansal Hizmetler

Geçmifl y›llarda hem ifllem hacmi hem de ifllem 

say›s› aç›s›ndan en önemli sat›n alma ve 

birleflmelerin gerçekleflti¤i sektör 2009 y›l›n› 

oldukça sönük bir performans ile kapatm›flt›r. 

264 milyon ABD dolar ifllem hacmi ve 9 ifllem adedi, 

2009 y›l›nda tüm dünyada yaflanan büyük finansal 

krizin aç›k bir yans›mas› olmufltur. Bu sektördeki 

en dikkat çekici ve yüksek tutarl› ifllem NBG 

grubunun Finansbank Malta bankac›l›k 

operasyonlar›n› 241 milyon ABD dolar›na sat›n 

almas› olmufltur. 2010 y›l›nda piyasalarda beklenen 

ihtiyatl› düzelme hareketlerinin seyrine göre kamu 

bankalar› ile birlikte sigorta sektörü ifllemlerinin 

de tekrar yat›r›mc›lar›n gündemine girebilece¤ini 

beklemekteyiz.

Servis hizmetleri

Toplam 8 ifllem ile bu sene dikkat çeken 

sektörlerden biri de servis hizmetleridir. 93,2 

milyon ABD dolar› bedelle HSBC Principal 

Investments ve ‹fl Giriflim Sermayesi’nin ortak 

yat›r›m yapt›¤› Havafl öne ç›kan ifllemlerden biri 

olmufltur. Say›lar› h›zla artan al›flverifl ve ifl 

merkezleri, güvenlik, temizlik ve di¤er hizmetleri 

sunan flirketlere olan ilginin artmas›na yol açm›flt›r. 

2010 y›l›nda servis sa¤lay›c› flirketlere olan ilginin 

artarak devam edece¤ini öngörmekteyiz.

Di¤er sektörler

Yukar›da k›saca de¤indi¤imiz sektörler d›fl›nda 

çimento sektöründe Oyak Grubu 218,5 milyon ABD 

dolar› bedelle Lafarge Aslan Çimento’yu ve Aflkale 

Çimento da 46 milyon ABD dolar› bedelle Van 

Çimento’yu sat›n alm›fllard›r. 

2009 y›l›n›n bir di¤er önemli ifllemi de madencilik 

sektöründe gerçekleflmifl ve Çinli Taiyuan Iron & 

Steel Group Company flirketi Krom Maden, Kop 

Krom ve Güney Krom’un %50 hissesini 300 milyon 

ABD dolar› bedelle sat›n alm›flt›r.
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Kamu kaynakl› ifllemler

Özel ifllemler
%95

Özellefltirme %5

110 ifllem

6 ifllem

1,8 milyar ABD$

2,1 milyar ABD$

Özellefltirme 
%46

Özel ifllemler
%54

2009’da sat›n alma ve 

birleflmelerin %46’s› kamu 

kaynakl› ifllemler oldu…

		Geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi 2009 y›l›nda da kamu kaynakl› 		

ifllemler, ifllem hacminde önemli bir yer tutmaktad›r. 2009 			

y›l›nda toplam 1,8 milyar ABD dolar› tutar›nda gerçekleflen 			

kamu ifllemleri, de¤eri aç›klanan ifllemlerin %46’s›n›				

oluflturmaktad›r. Bu oran son y›llarda gerçekleflen en yüksek 		

orand›r.

Di¤er y›llardan farkl› olarak bu y›l gerçekleflen kamu kaynakl› ifllemlerin tamam›n› 

özellefltirme ihaleleri oluflturmufltur. 2009 y›l›nda fleker fabrikalar›n›n özellefltirme 

süreci yeniden bafllam›fl ve C Grubu fieker fabrikalar›n›n (Kastamonu, K›rflehir, Turhal, 

Yozgat, Çorum ve Çarflamba fleker fabrikalar›) ihalesi tamamlanm›flt›r. Ak-Can fieker 

ortak giriflim grubu 606 milyon ABD dolar ile C Grubu fieker fabrikalar›na en yüksek 

teklifi veren yat›r›mc› olmufltur. Ayr›ca, devam eden elektrik da¤›t›m özellefltirmeleri 

kapsam›nda Osmangazi Elektrik Da¤›t›m, Çoruh Elektrik Da¤›t›m ve Yeflil›rmak Elektrik 

Da¤›t›m ihaleleri tamamlanm›flt›r. Osmangazi Elektrik Da¤›t›m’a 485 milyon ABD dolar› 

ile en yüksek teklifi Eti Gümüfl, Yeflil›rmak Elektrik Da¤›t›m’a 442 milyon ABD dolar› 

ile en yüksek teklifi Çal›k Enerji verirken Çoruh Elektrik Da¤›t›m’a 227 milyon ABD 

dolar› ile en yüksek teklifi Aksa Elektrik vermifltir. 2009 y›l›nda özellefltirme ihalelerinde 

a¤›rl›kl› olarak yerli yat›r›mc›lar›n kat›lm›fl olmas› dikkat çekmektedir. 2009 y›l›nda 

yerli yat›r›mc›lar›n toplam ifllem hacmindeki oran›n›n art›fl› da özellefltirmelerde 

gösterdikleri baflar›lar ile aç›klanmaktad›r. 

Söz konusu fleker fabrikalar› ve elektrik da¤›t›m flirketlerinin rapor tarihi itibariyle 

ihaleleri gerçeklefltirilmifl olup, ifllemlerin tamamlanmas› Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun 

onay›na tabidir. Ayr›ca, Dan›fltay 13. Dairesi 30 Aral›k 2009 tarihinde fieker-‹fl 

Sendikas›’n›n açt›¤› davaya istinaden, C Grubu fleker fabrikalar›n›n özellefltirmesine 

iliflkin ihale ilan› ve flartnamesinin yürütmesini durdurma karar› alm›flt›r. Dolay›s›yla, 

sözkonusu ifllemlerin tamamlan›p, tamamlanmayaca¤› ve tamamlanmalar› halinde 

al›c›lara devrin ne zaman gerçekleflece¤i bu rapor tarihi itibariyle belirsizlik 

arzetmektedir. 

fiekil 10: Kamu kaynakl› ifllemlerin hacmi

2010 y›l›nda özellefltirme ihale sürecinde beklenen muhtemel geliflmeler; süregelen 

elektrik da¤›t›m flirketleri, fleker fabrikalar› ihalelerinin tamamlanmas›; elektrik üretim 

tesisleri, belediyelere ait do¤algaz da¤›t›m flirketleri, Halkbank, Vak›fbank, otoyollar 

ve köprüler için ise ihale veya halka arz sürecinin aç›klanmas› olarak beklenmektedir.
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2009 y›l›nda geçmifl y›llar›n aksine aç›klanan ifllemler içerisinde milyar dolar tutar›n› 

aflan ifllem olmam›flt›r. Aç›klanan ifllemler içerisindeki en yüksek tutarl› sat›n alma, 

606 milyon ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda ortalama ifllem hacmi, 

sadece de¤eri aç›klanan ifllemler dikkate al›nd›¤›nda 78 milyon ABD dolar› olmufltur. 

Bu tutar, 2008 y›l›nda 181 milyon ABD dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir. 2009 

y›l›ndaki en yüksek de¤erli 10 ifllem aç›klanan toplam tutar›n %75’ini oluflturmufltur. 

Aç›klanmayanlarla birlikte toplam ifllem hacminin 5,7 milyar ABD dolar› oldu¤u 

göz önüne al›n›rsa bu oran %52’ye düflmektedir.

fiekil 11: Aç›klanan ifllemlerin de¤er aral›¤› - ifllem say›s› baz›nda

‹fllem büyüklükleri

fiekil 12: Aç›klanan ifllemlerin de¤er aral›¤› - hacim baz›nda

Dikkat çeken di¤er bir husus ise, 2009 y›l›nda ifllem de¤erlerinde yaflanan ciddi 

düflüfltür. 100 ila 500 milyon aras›ndaki ifllem adedi 8 ve 500 ila 1.000 milyon ABD 

dolar› aras›nda de¤iflen ifllemlerin say›s› ise 1 olmufltur. Bu geçmifl y›llar ile mukayese 

edildi¤inde çarp›c› bir azalmaya iflaret etmektedir. 2010 y›l›nda da bu seyrin devam 

edece¤ini, yüksek de¤erli ifllemlerin azalaca¤›n› ve orta/küçük ölçekli ifllemlerin 

daha fazla gerçekleflece¤ini beklemekteyiz.

21

9

8

7

5

1

<15 milyon ABD$ 50-100 milyon ABD$
100-500 milyon ABD$ 25-50 milyon ABD$
15-25 milyon ABD$ 500-1.000 milyon ABD$

2.286  milyon ABD$

680 milyon ABD$

606 milyon ABD$

186 milyon ABD$
117 milyon ABD$ 106 milyon ABD$

100-500 milyon ABD$ 50-100 milyon ABD$
500-1.000 milyon ABD$ 25-50 milyon ABD$
15-25 milyon ABD$ <15 milyon ABD$
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2010’a bak›fl

Dünyadaki genel ekonomik konjonktüre ba¤l› 
olarak birleflme ve sat›n alma ifllemleri 
aç›s›ndan 2010 y›l›n›n, 2009 y›l›na göre daha 
olumlu geçece¤ini öngörüyoruz.

Geçen sene raporumuzun beklentiler bölümünde 2009 y›l› 

için daha önceki y›llarda piyasaya hâkim olan olumlu 

beklentileri koruyamad›¤›m›z› belirtmifltik. Maalesef 2009 

y›l› ifllem hacmi beklentilerimizin de alt›nda gerçekleflti.

2009 bafl›nda bütün piyasaya hâkim olan belirsizlik hissinin, 

y›l›n ikinci yar›s›nda gerek yurtd›fl› gerekse yurtiçi 

piyasalardan gelen olumlu sinyaller ile yerini temkinli bir 

iyimserlik havas›na b›rakt›¤›n› söyleyebiliriz. Kriz öncesi 

seviyeler yakalanamasa bile 2010 y›l›n›n 2009 y›l›ndan 

daha olumlu geçece¤i beklentisi her sektörde hâkimdir. 

Her ne kadar ciddi büyüme beklentileri 2011 y›l›na ertelenmifl 

olsa da, 2010’da hem geliflmifl hem geliflmekte olan ülke 

ekonomilerinin büyüme trendine girece¤i öngörülmektedir.

2009 y›l› boyunca birçok flirketin ve kurumun çeflitli 

birleflme/sat›n alma ifllemleri ile ilgili olarak görüflmeler 

yürüttükleri bilinmekteydi. Ancak piyasalar›n gelecek 

dönemde nas›l geliflece¤i yönündeki belirsizlik, nihai karar 

almay› oldukça zorlaflt›rmaktayd›. Bu nedenle birçok karar›n 

2010 y›l›na ertelendi¤i gözlenmekteydi. Ayn› zamanda 2009 

y›l›, birçok kurumun kendi içine dönerek, süreçlerini 

iyilefltirmek, verimlili¤ini art›rmak ve yeni pazarlar edinmek 

için çal›flmas›na vesile oldu. Bu nedenle 2009 y›l›n› baflar›yla 

atlatabilmifl kurumlar›n, 2010 ve sonras› için çok daha 

olumlu beklentilere sahip olacaklar›n› söylemek mümkündür.

Hükümet, 2010 y›l›nda da özellefltirmelere a¤›rl›k verece¤ini 

gösterdi. ‹hale ifllemleri tamamlanan üç elektrik da¤›t›m 

bölgesinin hemen ard›ndan dört yeni bölge için ihaleye 

ç›k›lmas› ve bu dört bölge içinde tüm da¤›t›m bölgeleri 

aras›nda en büyüklerden birinin yer almas›, bu ihalelerin 

h›z kesmeden devam edece¤inin göstergesidir. Ayr›ca ön 

çal›flmalar›n sürdü¤ü bilinen Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m ve 

elektrik üretim varl›klar›n›n özellefltirme ifllemlerinin 2010 

y›l›nda bafllat›laca¤› beklenmektedir.

Enerji sektöründe süren hareketlili¤in yan› s›ra, Türkfleker’in 

di¤er portföylerinin sat›fl›, uzun zamand›r beklenen köprü 

ve otoyol özellefltirmesi konusunda Meclis’e sevk edilmifl 

bulunan yasal mevzuat›n tamamlanarak bu konudaki 

özellefltirme sürecinin bafllat›lmas› ve Milli Piyango için 

tekrar ihaleye ç›k›lmas›n›n gündeme gelmesi 

beklenmektedir. Ayr›ca ekonomik flartlar›n olumlu olmas› 

durumunda halka arzlar›n da gündeme gelmesi ile Türk 

Telekom ve Türk Hava Yollar› için bu yönde bir ad›m at›lmas› 

beklenebilir. Bir di¤er ilgi çekici özellefltirme süreci de 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bafllat›lmas› 

beklenen ‹GDAfi’›n özellefltirilmesi süreci olacakt›r. Bu 

durumda, 2010’un, özellefltirmelerin aynen 2009’da oldu¤u 

gibi, ana gündemi belirleyece¤i bir y›l olmas› beklenebilir.

Bunun yan› s›ra TMSF sat›fllar› konusunda da bir hareketlilik 

beklenmektedir. Toprak ve Garipo¤lu gruplar›n›n el konulan 

varl›klar›n›n muhtemel sat›fl›, uzun zamand›r bu tür sat›fllarla 

gündeme gelmeyen TMSF aç›s›ndan da hareketli bir dönemin 

bafllayabilece¤ini iflaret etmektedir. 

Ayr›ca 2008 sonundan itibaren olumsuz piyasa koflullar› 

nedeniyle ertelenmifl ve 2010’daki konjonktüre ba¤l› olarak 

tekrar gündeme gelmesi beklenen ifllemler olabilecektir. 

Ayr›ca 2009’un özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren sürdürülen 

çeflitli sat›n alma ve birleflme görüflmelerinin 2010 y›l› içinde 

olumlu sonuçlanaca¤› beklentileri de yüksektir. 

Özellikle orta büyüklükteki flirketler için 2010 y›l›n›n birleflme 

ve sat›n alma ifllemlerinin a¤›rl›kla gündeme gelece¤i bir 

y›l olaca¤›na kuflku yoktur. Bunda, hem yabanc› flirketler 

ve yat›r›mc›lar aç›s›ndan Türkiye’nin en cazip büyüme 

pazarlar›ndan biri olmas›n›n ve bu durumun Türkiye’de 

yat›r›m yapmak isteyen flirketlerin ilgilerini art›rmas›n›n, 

hem de finansal durumu güçlü grup ve flirketlerin f›rsatlar› 

de¤erlendirerek daha zor durumdaki flirketleri sat›n almak 

istemelerinin rolü olacakt›r.

Bütün bu hareketlili¤e ra¤men, özellefltirmeler hariç 

tutuldu¤unda özel sektör taraf›nda çok büyük boyutlu 

ifllemler görece¤imiz öngörüsünde de¤iliz. 2010’da daha 

ziyade orta boyutta, operasyonlar› sa¤lam ve büyüme 

potansiyeli yüksek flirketlerin birleflme ve sat›n alma 

ifllemlerinin tamamlanaca¤›n› düflünüyoruz. Genelde büyük 

boyutlu ifllemlerin gerçekleflti¤i finans sektöründe ise, ikinci 

bir konsolidasyon dalgas› konuflulmaya bafllam›fl olmas›na 

karfl›n, 2011 y›l›ndan önce ciddi bir hareketlilik beklemiyoruz. 

Planlanan özellefltirme ifllemlerinin, özellikle enerji taraf›nda, 

büyük bir k›sm›n›n tamamlanmas›, piyasa flartlar›na ve 2010 

için olumlu beklentilerin sürmesine ba¤l› olacakt›r. Bütün 

bu öngörülerimiz çerçevesinde 2010 y›l› için birleflme ve 

sat›n alma ifllem hacmi beklentimiz 10 milyar ABD dolar› 

seviyesindedir.
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Bu bölümde, Türkiye’nin ifl dünyas›n›n önde gelen isimlerinin, 2009 y›l› içerisindeki 

birleflme ve sat›n alma ortam› ile ilgili de¤erlendirmelerinin ve beklentilerinin 

belirlenmesi amac›yla haz›rlanm›fl olan anketin sonuçlar›na yer verilmektedir. 

Bu y›l sekizinci kez, mektup ve elektronik ortamda anket yöntemi kullan›larak 

gerçeklefltirilen bu çal›flma ile örneklenen hedef kitle, Türkiye’nin ifl dünyas›na 

katk›s› yüksek kamu ve özel sektör kurumlar› ile sektörlerinde öne ç›kan firmalar›n 

hissedar ve üst düzey yöneticilerinden oluflmaktad›r. Kat›l›mc›lara ay›rd›klar› zaman 

ve de¤erlendirmelerini bizlerle paylaflt›klar› için teflekkürü bir borç biliriz.

Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi

2009 y›l› birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin hacim aç›s›ndan 
de¤erlendirilmesi
Kat›l›mc›lar›n Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin hacminin, 2009 y›l›nda 

ulaflt›¤› seviyeyi düflük olarak de¤erlendirdi¤i görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n yaklafl›k 

%77’si gerçekleflen ifllem hacmini olmas› gerekenden düflük olarak 

de¤erlendirmektedir. 2008 y›l›nda var olan izlenimin (2008 y›l›nda gerçekleflen 

ifllem hacmini normal olarak de¤erlendirenler %54’tü) - olumsuz yönde etkilendi¤i 

görülmektedir.

Türk ifl dünyas›n›n birleflme ve 
sat›n alma faaliyetlerine bak›fl›

2008

%77

%22

%1

Düflük

Normal

Yüksek

2009

Y›l›n ifllemi
Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan TEDAfi Özellefltirmeleri (Çoruh, Osmangazi ve 

Yeflil›rmak EDAfi) ve fieker Fabrikalar› (Kastamonu, K›rflehir, Turhal, Yozgat, Çorum 

ve Çarflamba) özellefltirmesi 2009 y›l› içinde öne ç›kan iki önemli ifllem olarak 

de¤erlendirilmifltir. 2009 y›l› içinde gerçekleflen TEDAfi’›n Çoruh, Osmangazi ve 

Yeflil›rmak EDAfi bölgelerinin toplam 1.154 milyon ABD dolar›na özellefltirilmesi 

%40’la kat›l›mc›lar taraf›ndan, y›l›n ifllemi seçilmifltir. Bu ifllemi %30’la fieker 

Fabrikalar›n›n C portföyünün (Kastamonu, K›rflehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve 

Çarflamba) özellefltirmesi takip etmekte ve y›l›n di¤er bir önemli ifllemi olarak ön 

plana ç›kmaktad›r. Anket sonuçlar›na göre 2009 y›l›nda genel olarak az say›da ve 

önceki senelere göre yüksek tutarl› olmayan ifllemlerin gerçekleflmesi, y›l›n ifllemi 

olarak özellefltirme program›nda yer alan ifllemlerin ön plana ç›kmas›na neden 

olmufltur.

%42

%54

%4

Düflük

Normal

Yüksek



Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2009 Raporu18

2009 y›l› özellefltirme program›n›n baflar›s›
Kat›l›mc›lar›n %71’i 2009 y›l›nda gerçeklefltirilen özellefltirme program›n› baflar›s›z 

olarak de¤erlendirmifltir. 2009 y›l›nda süreçleri devam eden elektrik da¤›t›m ve 

fleker fabrikalar› özellefltirmelerine ra¤men özellefltirme program›nda yaflanan 

baz› olumsuzluklar - Milli Piyango’nun ihalesinin iptal edilmesi, özellefltirme 

ifllemlerinin onaylar›n›n gecikmesi ve yarg› sürecinde yaflanan sorunlar - nedeniyle 

2009 y›l›nda, 2008 y›l›n›n özellefltirme program›n› %57 oran›nda baflar›s›z olarak 

de¤erlendirenlerin oran›nda art›fl gözlemlenmifltir.

20082009

%57

%43

Baflar›l›
Baflar›s›z

Özel sermaye fonlar›n›n (private equity) Türkiye’de birleflme/sat›fl 
ve sat›n alma faaliyetleri aç›s›ndan de¤erlendirilmesi
Daha önceki bölümlerde belirtildi¤i üzere, 2009 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n 

Türkiye’deki birleflme ve sat›n alma faaliyetlerinde 2008 y›l›na göre düflüfl 

gözlemlenmifltir. Bu durum kat›l›mc›lar›n sadece %40’› taraf›ndan olumlu bulunurken 

(2008 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n faaliyetlerini olumlu bulanlar %68’iydi) 

%21’lik bir kesim bu faaliyetleri olumsuz olarak de¤erlendirmifltir. Kat›l›mc›lar›n 

%39’u ise bu durumun etkilerinin belirsiz oldu¤unu düflünmektedir.

TEDAfi Özellefltirmeleri
(Çoruh, Osmangazi,
Yeflil›rmak EDAfi)

Di¤er

Medical Park
Hastaneleri -
Carlyle Group

%30

%18
%40

%12

fieker Fabrikalar›
Özellefltirmesi

%29

%71

Baflar›l›
Baflar›s›z

20082009

%21

%39

%40

Olumlu

Olumsuz

Belirsiz

Olumlu

Olumsuz

Belirsiz

%11

%21

%68

Baflar›l›
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2010’da en fazla hareket beklenen sektörler
2010 y›l›nda birleflme ve sat›n alma faaliyetleri aç›s›ndan enerji, sa¤l›k, gayrimenkul, 

hizmetler, perakende, bankac›l›k ile yiyecek ve içecek en çok hareketlilik göstermesi 

beklenen sektörler olmufltur. 2009 y›l› beklentilerinde oldu¤u gibi 2010 y›l›na iliflkin 

beklentiler aç›s›ndan da enerji, sa¤l›k ve gayrimenkul sektörleri kat›l›mc›lar taraf›ndan 

en fazla hareket beklenen sektör olarak belirlenmifltir.

Birleflme, sat›fl ve sat›n alma ifllemi ile ilgili olarak yap›lan görüflmeler 
ve görüflme yap›lan yat›r›mc› profili
Kat›l›mc›lar›n %51’lik k›sm› birleflme ve sat›n alma ifllemleriyle ilgili olarak 2009 

içinde görüflmelerde bulundu¤unu belirtmifltir. 2008 y›l› için %52 olan bu oran›n 

2009 y›l›nda ayn› oranda kald›¤› gözlemlenmifltir.

2008
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2009
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‹fllemin süresi
2009 y›l›nda Türkiye’de gerçeklefltirilen birleflme ve sat›n alma ifllemlerinde 

görüflmelere bafllama tarihi ile ifllemin sonuçland›r›lmas› aras›nda geçen süre, 

görüflmelerin %70’i için 6 ila 12 ay aras›nda olurken, %26’s› için alt› aydan k›sa 

bir süre içinde tamamlanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n %4’ü ise görüflmelerin 12 ila 18 ay 

aras›nda tamamland›¤›n› bildirmifllerdir. Bu süreler 2008 y›l› ile benzerlik 

göstermektedir.

20082009
%4

%26

< 6 ay

6-12 ay

2009 y›l›nda yap›lan görüflmelerin %85’i stratejik yat›r›mc›larla gerçeklefltirilirken, 

%15’i özel sermaye fonlar› ile yap›lm›flt›r. Anket sonuçlar›na göre 2008 y›l›nda 

%69’l›k bir oranda olan stratejik yat›r›mc›lar ile yap›lan görüflmeler 2009 y›l›nda 

önemli bir oranda art›fl göstererek a¤›rl›¤›n› korumufltur.

20082009

%69

%15

%85

Stratejik

Finansal

Stratejik

Finansal

%31

%7

%14

12-18 ay

< 6 ay

6-12 ay

12-18 ay

%79%70
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Anlaflma sa¤lama s›ras›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlar
Kat›l›mc›lar›n anlaflma s›ras›nda karfl›laflt›¤› sorunlar›n birbirlerine yak›n oranlarda 

da¤›ld›¤› gözlemlenmifltir. Anket sonucuna göre 2009 y›l›nda birleflme ve sat›n 

alma ifllemlerinde karfl›lafl›lan en büyük sorunun fiyat konusunda anlaflmak oldu¤u 

belirtilmifltir. Bunu %26 ile stratejik uyum izlemektedir. Mevzuat ve al›nmas› 

gereken izinler %23 ile, kurumsal kültür ise % 17 ile bafll›ca sorun yaratan faktörler 

olarak de¤erlendirilmifllerdir.

Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerini en çok etkileyen faktörler
2009 y›l›nda tüm dünyada yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n etkileri sonucu olarak 

kat›l›mc›lar Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerini %30 ile en çok uluslararas› 

piyasalar›n etkiledi¤ini belirtmifllerdir. 2008 y›l›nda bafllayan ve 2009 y›l›nda devam 

eden uluslararas› piyasalardaki geliflmelerin yurtiçi siyasi ve ekonomik geliflmelere 

oranla daha ön plana ç›kt›¤› bu y›lda bu sonuç flafl›rt›c› bir geliflme olarak 

görülmemektedir. Bu faktörü birbirine yak›n oranlarla, siyasi istikrar %27 ile ve 

yurtiçi ekonomik konjonktür %22 ile izlemektedir. Büyüme beklentileri, faiz oranlar› 

ve enflasyon ifllemlere etkisi daha düflük faktörler olarak belirlenmifltir.

%30

%27

%22

%18

%3

Uluslararas›  piyasalardaki geliflmeler

Siyasi istikrar

Yurtiçi ekonomik konjonktür

Büyüme beklentileri

Faiz oranlar›

Fiyat

Stratejik uyum

Mevzuat/gerekli izinler

Kurumsal Kültür

Di¤er

%31%3

%17

%23 %26



2010 y›l›nda birleflme ve sat›n alma faaliyetlerinin ifllem hacmi 
beklentileri 
Anket sonuçlar›na göre, ifl dünyas› mevcut uluslararas› ekonomik konjonktür 

etkisiyle 2010 y›l›nda sat›n alma hacminin nispeten düflük seviyede olmas›n› 

beklemektedir. Kat›l›mc›lar›n %51’i 2010 y›l›nda 6-10 milyar ABD dolar› seviyesinde 

bir ifllem hacmi gerçekleflmesini bekledi¤ini belirtmifltir. ‹fllem hacminin 1-5 milyar 

ABD dolar› aral›¤›nda olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %25, 11-15 milyar ABD dolar› 

seviyesinde olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %19, 16-20 milyar ABD dolar› seviyesinde 

olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %3 seviyesindedir. Kat›l›mc›lar›n sadece %2’si 2010 

y›l›nda sat›n alma hacminin 21 milyar ABD dolar›n›n üstünde olaca¤›n› beklemektedir.

2010 y›l›nda Türkiye’deki yat›r›m ortam›
2009 y›l› yat›r›m ortam› ile ilgili olarak beklenen dura¤an havan›n 2010 y›l›nda da 

devam edece¤i beklenmektedir. Kat›l›mc›lar›n %7’lik bölümü 2010 y›l›nda da 

Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n belirsiz olaca¤›n› öngörmekte olup, yaklafl›k %29’luk 

bir kesim olumlu olaca¤›n› beklemektedir. Olumsuz olaca¤›n› düflünenlerinin oran›n›n 

%1 seviyesinde kalmas› ise sevindiricidir.
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Uluslararas› piyasalarda yaflanmakta olan durgunluk
Anket sonuçlar›na göre, uluslararas› piyasalar ile ilgili beklentiler, dalgalanmalar›n 

a¤›rl›kl› orta vadede devam edece¤i yönündedir. Dalgalanman›n 1-2 y›l aral›¤›nda 

olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %48, 9-12 ay aral›¤›nda olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar 

%20 ve 6-9 ay aral›¤›nda olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %19 seviyesindedir. 

Uluslararas› piyasalarda yaflanmakta olan dalgalanman›n 3-6 ay aras› k›sa vadeli 

olaca¤›n› öngörenler %7 olup, 2 y›ldan daha uzun sürece¤ini bekleyenlerin say›s› 

%6 oran›ndad›r.

%7

%19
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>2 y›l
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2009 y›l› 
birleflme ve sat›n alma 
ifllemlerinin listesi*

(*) Liste, hedef flirket isimlerine göre alfabetik olarak yap›lm›flt›r.
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Hedef fiirket	 Sektör	 Sat›n Alan fiirket	 Ülke	 Hisse Oran›	 Aç›klanma Tarihi	 ‹fllem De¤eri	 ‹fllem Yap›s›						
    (Milyon ABD$)

A101	 Perakende	 Ayd›n Ailesi (Özel yat›r›mc›)	 Türkiye	 %29,80	 Kas›m 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

AFM	 E¤lence	 A1 Group	 Rusya	 %10,53	 Haziran 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

A¤› Da¤› ve Kirazl› Alt›n Projeleri	 Madencilik	 Alamos Gold	 Kanada	 %100,00	 Aral›k 09	 85,0	 Sat›n Alma

Aidata Bilgisayar 	 Biliflim	 Casper Bilgisayar 	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Ekim 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Akkar Marketler Zinciri	 Perakende	 Mopar	 Türkiye	 %100,00	 A¤ustos 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Alen Elektronik	 Biliflim	 Saran Holding	 Türkiye	 %100,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Al-Fa Çelik	 ‹malat	 Zeman International	 Avusturalya	 %80,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Anahtar Araflt›rma	 Hizmetler	 Era Research ve Consultancy	 Türkiye	 %100,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Birleflme

Arbel Grup fiirketleri	 Yiyecek ve ‹çecek	 Alliance Grain Traders	 Kanada	 %65,00	 Temmuz 09	 93,0	 Sat›n Alma

Atakule GMYO	 Gayrimenkul	 ‹smail Tarman (Özel yat›r›mc›)	 Türkiye	 %51,00	 Ekim 09	 68,0	 Sat›n Alma

Atlantik Hal›	 ‹malat	 Is›san Is› Sanayi	 Türkiye	 %49,69	 Nisan 09	 6,9	 Sat›n Alma

Ayval›k Tuzlas›	 ‹malat	 Binbirg›da	 Türkiye	 %100,00	 Aral›k 09	 6,0	 Özellefltirme

Birkart	 Lojistik	 Logwin	 Almanya	 %75,00	 A¤ustos 09	 5,9	 Sat›n Alma

Bizitek	 Telekomünikasyon	 Ericsson	 ‹sveç	 %100,00	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Borusan Enerji	 Enerji	 Energie Baden-Württemberg AG	 Almanya	 %50,00	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Birleflme

Borusan Telekom	 Telekomünikasyon	 Vodafone Türkiye	 ‹ngiltere	 %100,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Bosphorus Gaz	 Enerji	 Gazprom	 Rusya	 %31,00	 A¤ustos 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Bülbülo¤lu Çelik Endüstrisi ve 	 ‹malat	 Fayat SA	 Fransa	 %60,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
Bülbülo¤lu Vinç Sanayi	

BYS Metal Maden	 Enerji	 Metro Maden	 Türkiye	 %78,00	 Nisan 09	 1,5	 Sat›n Alma	

Camper Perakende Operasyonlar›	 Perakende	 Coflusa Group	 ‹spanya	 %100,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Contaz Denizcilik	 Tafl›mac›l›k	 Containerships Group	 Finlandiya	 %100,00	 Mart 09	 4,5	 Sat›n Alma	

Coster Aerosol Valf Sanayi	 ‹malat	 Centragroup Fareva	 Fransa	 %75,00	 Haziran 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Çamalt› Tuzlas›	 ‹malat	 Binbirg›da	 Türkiye	 %100,00	 Aral›k 09	 76,2	 Özellefltirme	

Çoban Et - Band›rma Kesimhanesi	 Yiyecek ve ‹çecek	 Banvit	 Türkiye	 %100,00	 Ocak 09	 2,4	 Sat›n Alma	

Çoruh EDAfi	 Enerji	 Aksa Elektrik Perakende Sat›fl	 Türkiye	 %100,00	 Kas›m 09	 227,0	 Özellefltirme	

Çöpler Alt›n Madeni 	 Enerji	 Çal›k Maden	 Türkiye	 %20,00	 A¤ustos 09	 12,6	 Sat›n Alma
(Çukurdere Madencilik)	

Dardanel Su	 Yiyecek ve ‹çecek	 Ege Marina Su	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Nisan 09	 8,6	 Sat›n Alma	

Daruma Menkul De¤erler	 Finansal Hizmetler	 Sabri Hakk› Ulukartal (Özel yat›r›mc›)	Türkiye	 %99,60	 Temmuz 09	 2,0	 Sat›n Alma	

Duru G2M	 Yiyecek ve ‹çecek	 Güney 2M	 Türkiye	 %Aç›klanmad›	 Ekim 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

E.ON & Turcas Kuzey Elek. Üre. ve 	 Enerji	 RWE	 Almanya	 %70,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
E.ON & Turcas Güney Elek. Üre.	

Eczac›bafl› - Zentiva Sa¤l›k ve 	 Sa¤l›k	 Zentiva	 Çek Cumhuriyeti	 %25,00	 Temmuz 09	 253,6	 Sat›n Alma
Kimyasal Ürünler	

Egemer Enerji	 Enerji	 Ak Enerji	 Türkiye	 %99,00	 Mart 09	 0,4	 Sat›n Alma	

Ekol Lojistik 	 Lojistik	 Invest AD Private Equity Partners	 Birleflik Arap Emirlikleri	 <%40,00	 Kas›m 09	 75,0	 Sat›n Alma	

Elimsan Grubu	 ‹malat	 Saudi Cable Company	 Suudi Arabistan	 %79,00	 A¤ustos 09	 33,0	 Sat›n Alma	

Emaar Türkiye	 Gayrimenkul	 Emaar Properties	 Birleflik Arap Emirlikleri	 %40,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Enerco	 Enerji	 OMV	 Avusturya	 %40,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Energy Operations Turkey	 Enerji	 TransAtlantic Petroleum 	 Kanada	 Aç›klanmad›	 Temmuz 09	 8,0	 Sat›n Alma		
Corporation	

Enfes G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 Laurens Spethmann 	 Almanya	 %50,00	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Erçak Temizlik	 Hizmetler	 Trenkwalder International AG	 Avusturya	 %100,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Etap Tar›m	 Yiyecek ve ‹çecek	 Anadolu Efes Birac›l›k, 	 Türkiye, Brezilya	 %66,60	 Ocak 09	 25,3	 Sat›n Alma		
Sucocitrico Cutrale	

Finansbank Malta Holdings	 Finansal Hizmetler	 NBG International	 Yunanistan	 %99,99	 Ocak 09	 241,0	 Sat›n Alma	

Fleetcorp	 Hizmetler	 The International Investor	 Kuveyt	 %25,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Fore Enerji	 Enerji	 Form Grup	 Türkiye	 %100,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Galata Rüzgar Enerjisi	 Enerji	 A¤ao¤lu Enerji	 Türkiye	 %100,00	 Ekim 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

GC G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 Esbon Ortak Giriflim	 Türkiye ve Fransa	 %75,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma		
(Esas Holding & Bongrain)	

Gedore-Altafl Ev Aletleri	 ‹malat	 Gedore Verwaltungs	 Almanya	 %11,00	 Haziran 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
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Hedef fiirket	 Sektör	 Sat›n Alan fiirket	 Ülke	 Hisse Oran›	 Aç›klanma Tarihi	 ‹fllem De¤eri	 ‹fllem Yap›s›						
    (Milyon ABD$)

GFC Finans	 Finansal Hizmetler	 ODL Securities	 ‹ngiltere	 %50,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Gümbet Resort Hotel	 Turizm	 Malone Mitchell (Özel yat›r›mc›)	 ABD	 %100,00	 Haziran 09	 50,0	 Sat›n Alma	

Güney Akçakoca Alt Havzas›	 Enerji	 Petrol Ofisi	 Türkiye	 %26,75	 Mart 09	 55,0	 Sat›n Alma

Harvey Nichols ‹stanbul	 Perakende	 Demsa	 Türkiye	 %100,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Havafl Yer Hizmetleri	 Hizmetler	 HSBC Principal Investments ve 	 ‹ngiltere ve Türkiye	 %35,00	 Ekim 09	 93,2	 Sat›n Alma		
‹fl Giriflim Sermayesi	

Intervalf 	 ‹malat	 Spriax-Sarco Engineering	 ‹ngiltere	 %100,00	 Temmuz 09	 4,5	 Sat›n Alma	

‹sotlar Grubu	 Otomotiv	 Mayer's Cars and Trucks Co.	 ‹srail	 %49,26	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

‹stanbul Mortgage Finansman	 Finansal Hizmetler	 fiekerbank	 Türkiye	 %51,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

‹temsan Temizlik	 Hizmetler	 Trenkwalder International AG	 Avusturya	 %80,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

‹zmit Su	 Altyap› Hizmetleri	 Gama Enerji	 Türkiye	 %48,22	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Kalevit Roca Saniter	 ‹nflaat	 Kale Grubu	 Türkiye	 %50,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Kemer Country Golf ve Country Club	 E¤lence	 Y›ld›r›m Demirören &	 Türkiye	 %100,00	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma		
Tuncay Uzun (Özel yat›r›mc›lar)	

Kent G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 Cadbury	 ‹ngiltere	 %4,00	 May›s 09	 17,0	 Sat›n Alma	

Kerevitafl	 Yiyecek ve ‹çecek	 Y›ld›z Holding	 Türkiye	 %12,80	 fiubat 09	 2,8	 Sat›n Alma	

Keyland Turizm 	 Turizm	 ATP ‹nflaat	 Türkiye	 %100,00	 May›s 09	 15,0	 Sat›n Alma	

K›l›ç Tavukçuluk - Mudurnu Tesisleri	 Yiyecek ve ‹çecek	 Pak Tavuk	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

K›z›lay Su	 Yiyecek ve ‹çecek	 Selay Denizcilik	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Nisan 09	 6,9	 Sat›n Alma	

Klimasan - Çi¤li Üretim Tesisleri	 ‹malat	 Lider Metalfrio Solutions 	 Türkiye	 %100,00	 Temmuz 09	 7,0	 Sat›n Alma		
So¤utma Sanayi

Krom Maden, Kop Krom, Güney Krom	 Madencilik	 Taiyuan Iron & Steel Group	 Çin	 %50,00	 Ekim 09	 300,0	 Sat›n Alma	

Lafarge Aslan Çimento	 Çimento	 Oyak Grubu	 Türkiye	 %97,95	 May›s 09	 218,5	 Sat›n Alma	

LBT Varl›k Yönetimi	 Finansal Hizmetler	 Actera 	 Lüksemburg	 Aç›klanmad›	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Lehman Brothers Menkul De¤erler	 Finansal Hizmetler	 Erste Bank	 Avusturya	 %99,96	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Mak G›da Pazarlama (8 ma¤aza)	 Perakende	 Migros Türk	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Medical Park	 Sa¤l›k	 Carlyle Group	 ABD	 %40,00	 Kas›m 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Medyanet ve Smart Digital	 Biliflim	 Sistafl	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Mensa Mensucat Sanayi 	 Tekstil	 Generali International Limited	 ‹sviçre	 %38,89	 Ekim 09	 42,0	 Sat›n Alma	

Merveteks Tekstil	 Tekstil	 ‹hsan Asr›n (Özel yat›r›mc›)	 Türkiye	 %100,00	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Mikes Mikrodalga 	 Biliflim	 Aselsan Elektronik	 Türkiye	 %23,73	 fiubat 09	 2,5	 Sat›n Alma	

Muggy Perakende	 Perakende	 Happy Center	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Narajans	 Medya	 Interpress	 Türkiye	 %100,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Netlog Lojistik	 Lojistik	 fiahap Çak (Özel yat›r›mc›)	 Türkiye	 %45,00	 Temmuz 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Nurol Menkul De¤erler	 Finansal Hizmetler	 ‹fl Yat›r›m	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Osmangazi EDAfi	 Enerji	 Eti Gümüfl	 Türkiye	 %100,00	 Kas›m 09	 485,0	 Özellefltirme	

Özel ‹sviçre Hastanesi	 Sa¤l›k	 Bay›nd›r Tedavi ve 	 Türkiye	 %100,00	 A¤ustos 09	 40,0	 Sat›n Alma		
Sa¤l›k Hizmetleri (BAYEK)

Palmet Enerji	 Enerji	 Manitoba Hydro International	 Kanada	 %12,50	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Paflabahçe Tuzla Porselen Fabrikas›	 Gayrimenkul	 ‹fl GMYO	 Türkiye	 %100,00	 Ekim 09	 15,2	 Sat›n Alma	

Perpa Koruma	 Hizmetler	 Trenkwalder International AG	 Avusturya	 %80,00	 fiubat 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

P›nar Marketçilik (12 ma¤aza)	 Perakende	 Carrefour SA	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Pizza Max & Miss Crispy	 Yiyecek ve ‹çecek	 Simit Saray›	 Türkiye	 %100,00	 fiubat 09	 2,0	 Sat›n Alma	

Prestige Marketler Toplulu¤u 	 Perakende	 Adese Al›flverifl Merkezleri	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
(11 ma¤aza)

Ray Sigorta	 Finansal Hizmetler	 TBIH Finansal Hizmetler Grubu	 Hollanda	 %10,00	 Haziran 09	 19,8	 Sat›n Alma	

Rotopafl Ambalaj	 ‹malat	 Y›ld›z Holding	 Türkiye	 %100,00	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Safkar Klima	 ‹malat	 Abafl	 Türkiye	 %57,00	 fiubat 09	 6,4	 Sat›n Alma

Sandras Su	 Yiyecek ve ‹çecek	 Coca Cola ‹çecek	 Türkiye	 %100,00	 Mart 09	 17,0	 Sat›n Alma	

Satko Telekom	 Telekomünikasyon	 Turknet	 Türkiye	 %100,00	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Select Maris ve Göcek Marina	 Turizm	 Do¤ufl Holding	 Türkiye	 %100,00	 A¤ustos 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Serhat At›k Geri Kazan›m	 Hizmetler	 Çimentafl ‹zmir Çimento Fabrikas› 	 Türkiye	 %70,00	 Temmuz 09	 15,0	 Sat›n Alma	

Seven Et G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 Sinpafl	 Türkiye	 %100,00	 Aral›k 09	 18,0	 Sat›n Alma	

Sobee	 Biliflim	 Türk Telekom	 Türkiye	 %100,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
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Hedef fiirket	 Sektör	 Sat›n Alan fiirket	 Ülke	 Hisse Oran›	 Aç›klanma Tarihi	 ‹fllem De¤eri	 ‹fllem Yap›s›						
    (Milyon ABD$)

Star Medya Grubu	 Medya	 Fettah Tamince (Özel yat›r›mc›)	 Türkiye	 %50,00	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Su Tar›m	 Yiyecek ve ‹çecek	 Vilmorin SA	 Fransa	 %51,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Spectrum Medya	 Medya	 Actera 	 Lüksemburg	 Aç›klanmad›	 May›s 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Taftel Tafting	 ‹malat	 Intaj Capital	 Suudi Arabistan	 %46,00	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Tarsus Gayrimenkul	 Gayrimenkul	 Corio N.V.	 Hollanda	 Aç›klanmad›	 Ocak 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma

Tekel Bira	 Yiyecek ve ‹çecek	 Anadolu Efes Birac›l›k	 Türkiye	 Aç›klanmad›	 A¤ustos 09	 3,0	 Sat›n Alma	

Teknik Ka¤›t Ambalaj	 ‹malat	 Tire Kutsan	 Türkiye	 %67,00	 Temmuz 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Teknosis	 Biliflim	 Verifone	 ABD	 %100,00	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Teksav Teknoloji	 ‹malat	 Abafl	 Türkiye	 %51,00	 Mart 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Tommy Hilfiger Ma¤azalar›	 Perakende	 Tommy Hilfiger Marka Da¤›t›m	 ABD	 %100,00	 Nisan 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Toreador Turkey	 Enerji	 Tiway Oil	 Norveç	 %100,00	 Ekim 09	 11,0	 Sat›n Alma	

Toyotasa Toyota-Sabanc› 	 Otomotiv	 ALJ Lubnatsi Marketing and Sales	 Suudi Arabistan	 %64,99	 A¤ustos 09	 85,0	 Sat›n Alma
Pazarlama ve Sat›fl	

Turkent G›da	 Yiyecek ve ‹çecek	 Süzer Holding	 Türkiye	 %50,00	 Aral›k 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Türk fieker C Portföyü 	 Yiyecek ve ‹çecek	 Ak-Can fieker	 Türkiye	 %100,00	 Aral›k 09	 606,0	 Özellefltirme
fieker Fabrikalar›	

Tüvturk	 Hizmetler	 Bridgepoint Capital Limited	 ‹ngiltere	 %33,34	 A¤ustos 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Ünsped Paket	 Lojistik	 UPS	 ABD	 %80,00	 Haziran 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma	

Vak›f Giriflim Sermayesi	 Finansal Hizmetler	 RHEA (Onur Takmak)	 Türkiye	 %31,15	 Eylül 09	 1,5	 Sat›n Alma

Van Çimento	 Çimento	 Aflkale Çimento	 Türkiye	 %100,00	 Temmuz 09	 46,0	 Sat›n Alma

Yeflil Enerji	 Enerji	 Statkraft	 Norveç	 %95,00	 Mart 09	 119,3	 Sat›n Alma

Yeflil›rmak EDAfi	 Enerji	 Çal›k Enerji 	 Türkiye	 %100,00	 Kas›m 09	 442,0	 Özellefltirme

Zen Diamond	 Mücevherat	 Shairu Gems & Shairu Design	 Hindistan	 %40,00	 Kas›m 09	 Aç›klanmad›	 Sat›n Alma
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Bu çal›flmada yer alan birleflme ve sat›n alma ifllemleri, 1 Ocak 2009 ila 31 Aral›k 

2009 tarihleri aras›nda görüflmeleri veya ihaleleri tamamlanm›fl ve aç›klanm›fl 

ifllemleri kapsamaktad›r. 

Gerçekleflen birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin tümünün aç›klanmamas› ve 

ifllemlere iliflkin çeflitli kaynaklardaki verilerin birbiriyle tutars›zl›¤› bu raporda yer 

alan bilgilerin bir ölçüde eksik kalmas›na sebep olmaktad›r. Ancak yine de, özellikle 

ifllem de¤eri aç›s›ndan, bu raporda yer alan bilgilerin Türkiye’deki birleflme ve sat›n 

alma faaliyetlerini genel anlamda do¤ru bir flekilde yans›tt›¤› görüflündeyiz.

Raporda yer alan bilgilerin derlenmesinde halka aç›k kaynaklar kullan›lm›fl olup 

yat›r›m bankalar›, dan›flmanlar ve yat›r›mc›lar ile yap›lan görüflmeler de dikkate 

al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n haz›rlanmas› s›ras›nda:	

Görüflmeleri veya ihaleleri tamamlanm›fl olup yasal süreci devam etmekte 			

olan ifllemler raporda yer almaktad›r.	

‹halesi tamamlanm›fl olan özellefltirme ve TMSF ifllemleri, Özellefltirme Yüksek 		

Kurulu veya Fon Kurulu karar› bekleniyor olsa dahi, tamamlanm›fl ifllem olarak 		

kabul edilmifltir. 	

Özellefltirme ‹daresi d›fl›nda di¤er kamu kurumlar› taraf›ndan iflletme hakk› 			

devri yolu ile gerçeklefltirilen ifllemler listeye dahil edilmifltir.	

Grup flirketleri aras›nda gerçeklefltirilen birleflme ve devirler ile kredi borçlar›n›n 		

yeniden yap›land›r›lmas› çerçevesinde finansal kurulufllar›n taraf oldu¤u 			

ifllemler göz önüne al›nmam›flt›r. Ancak mevcut hissedanlar›n hisse pay›n› 			

art›rd›klar› sat›n alma ifllemleri listeye dahil edilmifltir. 	

Türk menfleli flirketlerin yurtd›fl›nda yapt›klar› sat›n almalar ifllemler listesine 		

dahil edilmemifltir.	

‹MKB’den hisse sat›n alma ve ça¤r› yoluyla yap›lan sat›n almalar ifllemler 			

listesine eklenmemifltir.	

Projelendirilmemifl arsa sat›fllar› ifllemler listesine dahil edilmemifltir.

Raporun haz›rlanma prensipleri



‹STANBUL
Büyükdere Cad. 
Beytem Plaza 
fiiflli 34381 ‹stanbul 
Tel	 :	+90 212 315 30 00		

+90 212 315 30 50 (pbx)
Fax	:	+90 212 230 82 91

ANKARA
Reflit Galip Cad. No: 53 
D: 3-4 Gaziosmanpafla 
06700 Ankara
Tel	 :	+90 312 447 21 11
Fax	:	+90 312 447 27 73

‹ZM‹R
Akdeniz Mah. Halit Ziya 
Bulvar› No: 74 K: 2 
Yap› Kredi Sigorta ‹fl Merkezi 
Alsancak 35210 ‹zmir
Tel	 :	+90 232 483 59 59
Fax	:	+90 232 445 72 16

BURSA
Kükürtlü Cad. Tan ‹fl Merkezi 
No: 67 B Blok D: 1-2 
16080 Bursa
Tel	 :	+90 224 232 00 03
Fax	:	+90 224 232 23 96

www.ey.com
www.vergidegundem.com

Ernst & Young Türkiye



Ernst & Young Hakk›nda
Ernst & Young, denetim, vergi, kurumsal 
finansman ve dan›flmanl›k hizmetlerinde 
bir dünya lideridir. 144.000 Ernst & Young 
çal›flan› ortak de¤erleri ve kaliteye olan 
sars›lmaz inançlar› do¤rultusunda 
hizmet vermektedirler. Ernst & Young, 
çal›flanlar›n›n, müflterilerinin ve içinde 
bulundu¤u genifl çevrelerin potansiyellerini 
tam olarak kullanmalar›na yard›mc› olarak 
fark yaratmaktad›r. 

Detayl› bilgi için:
Senem Baflyurt
+90 212 368 57 86
senem.basyurt@tr.ey.com

Jülyet Yavuzaygen
+90 212 368 55 09
julyet.yavuzaygen@tr.ey.com

www.ey.com/tr
www.vergidegundem.com
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