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Aile flirketleri,
kararlar›nda
daha subjektif
flirket birleflmeleri ve sat›nalmalar›, türkiye’deki
küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her
birinin gündeminde olmaya devam ediyor. bu
de¤ifliklikler sonucunda yeni yönetim kurullar›
olufluyor, yeni ceo’lar ifle bafll›yor.
fiirketlerin gündemindeki “Kurumsal Finansman” konusunu,
Türkiye’deki geliflimini ve
aktiviteleri bir bilenden dinlemek
istedik. Deloitte Kurumsal
Finansman Orta¤› Bar›fl Öney, bizi ayd›nlatt›. Ancak, bu söyleflinin
di¤er aya¤› olan Hukuk konusunu
da beraberinde ifllemek istedik ve
y›llard›r tüm özellefltirme ve flirket birleflmelerinin aran›lan
Hukukçusu, Esin Tabo¤lu konu¤umuz oldu. Tabo¤lu Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yapt›klar›
farkl› deneyimlerden yola ç›karak,
Stratejik ‹fl Ortakl›klar› kurman›n
hukuksal arka plan›n› bizlerle
paylaflt›lar.
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Siz 1994’te Kurumsal Finansman’a
bafllad›¤›n›z y›llarda Kurumsal Finansman’›n Türkiye’de ne kadar geçmifli vard› ve neredeydi? Türkiye’deki
Kurumsal Finansman tarihçesini sizden dinleyebilir miyiz?
B. Ö: Türkiye 90’l› y›llar›n bafl›nda ilk
kez bugün anlad›¤›m›z anlamdaki halka
arzlarla tan›flt›. 70’li y›llarda da yine
TSKB gibi kurumlar›n öncülü¤ünde halka arzlar yap›l›yordu. Sermaye Piyasas›
Kanunu 1992’de yeniden düzenlendi ve
gerek SPK’n›n gerek ‹MKB’nin halka arzlar anlam›nda bugünkü düzenlemelerinin temelleri o tarihlerde at›ld›. 90’l› y›llar›n ilk döneminde 2-3 arac› kurum,
halka arzlara öncülük etmeye bafllad›.
Daha sonra TSKB olarak bu konuda epey

bir liderlik ettik. Sabanc› Holding, Sasa,
Vestel, Bat›çim, Çelebi, Uzel gibi dönemin büyük birincil ve ikincil halka arzlar› hep o dönemde yap›ld›. Giriflim sermayesi hareketlerinin de temelleri 95’lerde at›lm›fl olmakla beraber çok uzun y›llar pek bir ilerleme kaydedilemedi. fiirket ortakl›klar›ndan, sat›n almalar›ndan
bahsetmekse pek mümkün olmad›. Bu
konu yabanc› do¤rudan sermayenin Türkiye’ye gelmesi ile iliflkili. Türk flirketleri
aras›nda evlilikler sat›n almalar aç›kças›
halen bugün bile pek yok.

fiirket ortakl›klar› ve sat›n almalar›
sürecinde dan›flman›n rolü nedir?
B. Ö: Türk veya yabanc› flirketlere verilen hizmetler farkl›l›k gösterse de, temelde 3 aflamadan oluflur. Ön haz›rl›k
dönemi, pazarlama dönemi ve iflin tamamlanma dönemi. Ön haz›rl›k aflamas›nda, örne¤in; Türk flirketlerinin geçmiflleri, 3 y›ll›k faaliyet sonuçlar› incelenir, vizyon ve stratejileri tart›fl›l›r ve 5
y›ll›k ifl planlar› oluflturulur. fiirketin bir
hisse operasyonuna baz teflkil edecek
muhtemel de¤eri tespit edilir. Tüm

bunlardan önce, geçmifl 3 y›ll›k finansal
tablolar›n›n uluslararas› muhasebe standartlar›na getirilmesi gerekir. Tüm bu
konularda dan›flman›n müflterilerle birebir çal›flarak bu ç›kt›lar› oluflturmas›
önemlidir.
Bunlar›n sonucu olarak da yat›r›mc› sunumlar› haz›rlan›r. Daha sonra yat›r›mc›
arama safhas›na geçilir. Müflterinin istekleri do¤rultusunda yat›r›mc›larla görüflmeler yap›l›r ve son noktaya kadar
bu görüflmeler sürdürülüp sonuca ulafl›lmaya çal›fl›l›r.

Türkiye’de ne tür ortakl›klar gerçeklefliyor?
B. Ö: ‹ki tür ortakl›k veya sat›n alma
projeleri gerçeklefliyor. Bunlar› stratejik
veya finansal ortakl›k diye ikiye ay›rmak
mümkün. Giriflim sermayesi, finansal
ortakl›k olarak nitelendiriliyor. Bu, dünya üzerinde flirketlere genellikle 3-7 y›l
vadeli yat›r›m yapan ama mutlaka bir
gün hisselerini sat›p ç›kmak ve bu dönem zarf›nda kar etmek isteyen yat›r›mc› tipidir. Stratejik yat›r›mc›lar ise flirket
ile benzer bir faaliyet alan›nda çal›flan ve
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Türkiye’ye girmek isteyen, genellikle
ç›kmak gibi bir düflüncesi olmayan yat›r›mc›lard›r.
Bir Türk flirketine yabanc› ortak bulma projesi ne kadar sürüyor?
B. Ö: Bu oldukça uzun bir süreç. Bir dan›flman ile yola ç›kan bir Türk flirketinin
s›f›rdan bafllay›p potansiyel bir ortak veya al›c› ile nihai anlaflmaya varma noktas›na gelmesi, hisselerin ve paran›n el de¤ifltirmesi 9 ile 18 ay aras›nda sürebiliyor hatta bunu dahi aflabiliyor.
fiirketler neden Deloitte’tan hizmet almay› tercih ediyorlar?
B. Ö: Deloitte öncelikle küresel bir marka. Dünyan›n 140’tan fazla ülkesinde
görev yapan ortaklar›m›z ve uzmanlar›-

m›z mevcut. Türk flirketlerine yabanc›
ortak veya al›c› ararken bu ortakl›k a¤›m›zdan yararlan›yoruz. Ayr›ca, Türk flirketlerinin yurtd›fl›ndaki ortakl›k veya
flirket al›mlar›nda bu a¤›m›z çok önemli
rol oynuyor. Türkiye’de çok deneyimli
ortak ve yöneticilerden oluflan bir kadromuz mevcut. Deloitte olarak bünyemizde çok ciddi halka arz, giriflim sermayesi, flirket ortakl›klar›, sat›n almalar›,
flirket yap›land›rmalar› deneyimleri bar›nd›r›yoruz. Türkiye’de ve dünyada var
olan kadrolar›m›zla bu konuda en yetenekli, esnek ve özellikle küçük ve orta
büyüklükteki flirketlere yönelik çal›flabilen ender kurumlardan›z.
Sizin en büyük katk›n›z nedir?
B. Ö: fiirketin vizyonu ve stratejileri ko-

nusuna farkl› bak›fl aç›lar› getirebilme
yetene¤i sayesinde, flirkete iyi bir yön çizebiliyoruz. Bu sayede nihai hedef olan
do¤ru ortakl›¤›n gerçeklefltirilebilmesine
yard›mc› oluyoruz. fiirketin geçmiflini
do¤ru analiz edebiliyoruz. fiirketin de¤erini ve potansiyel yat›r›mc› için katma
de¤erini en do¤ru flekilde yans›tabiliyor,
ortaya ç›karabiliyoruz. Müzakereler çok
önemlidir. Hissiyat›n›za göre hareket etmeyip sa¤lam ve so¤ukkanl› davranabiliyor olmak gerek. Biz bu süreci iyi yönetti¤imizi düflünüyoruz.
Say›n Esin Tabo¤lu, siz Türkiye’de
tüm önemli flirket sat›nalma ve birleflmelerinde ad›ndan en s›k söz edilen
hukukçusunuz. Türkiye’deki flirket
birleflmeleri, sat›nalmalar ve özellefl-

özellikle kurumsal geliflimlerini tamamlam›fl flirketlere dan›flmanl›k yap›yorsan›z,
profesyonellerle ifl yap›yorsunuz ve kararlar› daha objektif oluyor. ancak aile
flirketlerinde durum biraz farkl› tabi ki. kararlar›nda daha subjektif oluyorlar.
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tirme ile ilgili ortam› de¤erlendirir
misiniz?
E. T: Birleflme ve devralmalar, Türkiye’de son 5 y›lda bir ivme kazand› ve
özellikle son üç y›l içerisinde, yap›lan
özellefltirmeler de dahil, o döneme kadar
yap›lm›fl en büyük çapl› ifllemler gerçeklefltirildi. Hukuki süreç anlam›nda bak›ld›¤›nda, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her zaman yap›lagelen ifllemler olmakla beraber, özellikle son 10 y›lda etkinlik kazanan ba¤›ms›z düzenleyici
otoritelerin özel düzenlemeleri sayesinde, birleflme ve devralmalar baflka bir
boyut kazand›. Ayn› flekilde, duruma
göre, Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi
arac› kurumlar gibi flirketlerde yap›lan
birleflme ve devralmalarda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, enerji sektöründe faaliyet gösteren flirketlerde Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu’nun izni söz konusu oldu.
Tabo¤lu hukuk bürosu bu süreçte
hangi ifllemlerde yer ald›?
E. T: Biz, en bafltan beri yo¤unlukla
özellefltirme, birleflme ve devralmalar
alanlar›nda dan›flmanl›k yapan bir hukuk bürosu olarak çal›fl›yoruz. Türkiye
aç›s›ndan hareketli geçen son birkaç y›l
bizim aç›m›zdan da hareketli geçti.
Özellefltirmeler aç›s›ndan, Türkiye’de
2002’den beri gerçekleflen neredeyse
tüm özellefltirme ihalelerinde ya Özellefltirme ‹daresi ya da potansiyel al›c›lardan
birinin dan›flman› olarak görev yapt›k.
Birleflme ve devralmalarda ise, enerji, finans, çimento, perakende alanlar›nda faaliyet gösteren flirketlerin birleflme ve
devralamalar›nda bazen sat›c› ortaklar›
bazen de al›c›lar› temsil ettik.
Türk fiirketleri dan›flman kullanmaktan kaç›n›yorlar m›?
B. Ö: Türk flirketlerinin dan›flman kullanma kültürü yeni yeni geliflen bir olgu.
fiirketler gerek kendilerinin yeterince
bilgi sahibi olduklar›n› ve bu iflleri kendileri götürebileceklerini düflündüklerinden, gerekse de bilgilerini dan›flmanla-

r›yla paylaflt›klar› takdirde piyasan›n ö¤renece¤inden çekindiklerinden, dan›flman kullanmay› pek düflünmüyorlar. Bir
de bu iflin maliyetine katlanmak istemiyorlar. Ancak, do¤ru dan›flman oldu¤unu hissettiklerinde ve güven duyduklar›nda, dan›flman kullanmaktan kaç›nm›yorlar. Türkiye’de bu gibi konularda dan›flmanl›k yapmaya çal›flan, ancak yeterli
bilgisi ve deneyimi olmayan kiflilerle ve
kurumlarla yaflanan olumsuz deneyimler, flirketleri dan›flman kullanmaktan
al›koyan bir durum yaratabiliyor.
E. T: Türk flirketleri için hukuk dan›flmanl›¤› hizmeti almak çok yeni bir du-

türk flirketlerinin
dan›flman kullanma
kültürü yeni yeni
geliflen bir olgu.
flirketler gerek
kendilerinin yeterince
bilgi sahibi olduklar›n›
ve bu iflleri kendileri
götürebileceklerini
düflündüklerinden,
gerekse de bilgilerini
dan›flmanlar›yla
paylaflt›klar› takdirde
piyasan›n
ö¤renece¤inden
çekindiklerinden,
dan›flman kullanmay›
pek düflünmüyorlar. bir
de bu iflin maliyetine
katlanmak istemiyorlar.
ancak, do¤ru dan›flman
oldu¤unu
hissettiklerinde ve
güven duyduklar›nda,
dan›flman kullanmaktan
kaç›nm›yorlar.
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rum. Bundan birkaç y›l öncesine kadar,
böyle bir ihtiyaç hiç duyulmuyordu. Ancak, Türk flirketleri yabanc› yat›r›mc›larla görüflürken yabanc›lar›n hukuk dan›flmanlar›n›n iflleme katk›lar›n› görünce,
kendi haklar›n›n da ayn› flekilde korunmas› gerekti¤ini anlad›lar. Türk flirketleri özellikle yabanc›larla yapt›klar› anlaflmalarda hukuk dan›flmanl›¤› hizmeti almaya özen gösteriyorlar. Hukuk hizmeti
Türkiye’de daha ziyade ihtilaflar›n hallinde al›nan bir hizmetken art›k bir anlamda yabanc› sermayenin Türkiye’ye
gelifli ile dan›flmanl›k fleklinde de verilmeye baflland›. Ben buna bir “koruyucu
hekimlik” benzetmesi yaparak “koruyucu avukatl›k” diyorum.
fiirket birleflme ve devralmalar›nda
do¤ru hukukçu mu önemli, do¤ru dan›flman m›?
E. T: Birleflme ve devralmalar, hem sat›c› hem al›c› aç›s›ndan iyi bir ekiple yola
ç›k›lmas› gereken ifllemler. Hukuki anlamda sat›fl›n çat›s›n› do¤ru kurmak ve
yönetmek iflin iyi bir hukuk dan›flman›na, iflin mali boyutunu do¤ru de¤erlendirip yönlendirmek için iyi bir mali dan›flmana ve vergisel aç›dan en avantajl›
yap›y› kurmak için de iyi bir vergi dan›flman›na ihtiyaç oldu¤u bir gerçek.
fiirketlere hukuksal dan›flmanl›k yapman›n zor yanlar› nelerdir?
E. T: Özellikle kurumsal geliflimlerini
tamamlam›fl flirketlere dan›flmanl›k yap›yorsan›z, profesyonellerle ifl yap›yorsunuz ve kararlar› daha objektif oluyor.
Ancak aile flirketlerinde durum biraz
farkl› tabi ki. Kararlar›nda daha subjektif
oluyorlar.
fiirketlere dan›flmanl›k yapman›n zor
yanlar› nelerdir?
B.Ö: Güven problemi… Dan›flmana
olan güven sorunu. fiirketler sizin bilgi
ve deneyiminize çok zor itibar eder hale
gelebiliyorlar. Bunu k›rana kadar zorlan›yorsunuz. Bir de ortakl›k veya flirket
al›m› müzakerelerinde iki taraf›n da
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memnun olabilece¤i durumu oluflturmak iflin en zor k›sm›. Bizler Türk flirketlerinde do¤rudan hissedarlarla çal›fl›yoruz. fiirketin CEO’su, CFO’su özellikle
müzakereler aflamas›nda bu iflin d›fl›nda
kal›yor. Bunun aksi durumlar olsa da
genellikle nihai müzakereler hissedarlarla yürütülüyor. Karfl› taraf›n ise genellikle hissedar yerine flirketin profesyoneli
olmas› durumu uzat›yor ve güçlefltiriyor.

türk flirketleri
özellikle yabanc›larla
yapt›klar› anlaflmalarda
hukuk dan›flmanl›¤›
hizmeti almaya özen
gösteriyorlar. hukuk
hizmeti türkiye’de daha
ziyade ihtilaflar›n
hallinde al›nan bir
hizmetken art›k bir
anlamda yabanc›
sermayenin türkiye’ye
gelifli ile dan›flmanl›k
fleklinde de verilmeye
baflland›. ben buna bir
“koruyucu hekimlik”
benzetmesi yaparak
“koruyucu avukatl›k”
diyorum.

