


U.N RO-RO NASIL SATILDI

Sadelefltirilmifl Kay›tlara Göre

‹lker Altun
‹stanbul 2010

UNUTULMASIN D‹YE

“Unutmayal›m ki; muhataplar› taraf›ndan gizlenen bir sürü tarihi hakikat,
ancak o s›ralarda yaz›lan kartpostallar ve mektuplarla aralanabilmekte ve
nice hakikatler de bu tip kitaplar olmad›¤› ve deliller saklanmay›p nesilden
nesle do¤ru dürüst aktar›lamad›¤› için hala tarihin karanl›klar›nda duruyor.”



‹lker ALTUN

1960 y›l›nda Samsun’da do¤an ‹lker Altun, M.Ü. Bas›n Yay›n Yüksek Okulu’nu bitirdi. Günefl
Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak çal›flt›. 1985 y›l›nda UND için tafl›mac›l›k meslek dergisi
ç›kartmaya bafllad›. Dünya Gazetesi’nde tafl›mac›l›k konular›nda haftal›k makale yazd›. Bas›n Yay›n
Mezunlar› Derne¤i BAYMED’in bir y›l genel sekreterli¤ini, dokuz y›l da baflkanl›¤›n› yürüttü.
Aralar›nda RODER’in ayl›k dergisi de bulunan her biri tafl›mac›l›k, lojistik ve ticari tafl›tlar alan›nda
etkili on yay›n›n yöneticisi olan ‹lker Altun; yirmi befl y›ld›r bas›n dan›flmanl›¤›n› yürüttü¤ü Saffet
Ulusoy’un hayat›n› anlatt›¤› ‘Akl›mda Kalanlar’ ile dergi makalelerinden oluflan ‘Ben Demifltim’
isimli kitaplar›n› da derledi.

1.Bask›: ‹stanbul, fiubat 2010

‹lk bask›s›:  2.000 Adet

Düzelti: Alt›nay BEKAR

Kapak: Serkan B‹ÇER

Sayfa Yap›m›: Ertan ALTUN

Bask›: Mavi Ofset Bas›m Yay. Tic. San. Ltd. fiti.

Yay›nc›: Aysberg Bas. Yay. San. Tic. Ltd. fiti.

ISBN: 978-975-97039-1-2

Aysberg Bas›n Yay›n San. Tic. Ltd. fiti.

Birac›lar Sok. No:10 Mecidiyeköy/fiiflli-‹STANBUL

www.ayberg.com   •  aysberg@aysberg.com



‹Ç‹NDEK‹LER

Sunufl................................................................................................................005

Önsöz ...............................................................................................................007

Girifl..................................................................................................................011

Sat›fl›n Bafl›ndakiler ‹lk Ad›m› Anlat›yor.........................................................015

Cin fiifleden Ç›kt› .............................................................................................025

20 Kas›m 2006 Pendik / ‘Kay›tl› Toplant›lar’ Bafll›yor...................................027

Sular Is›n›yor....................................................................................................073

3 Eylül 2007 Pendik / Yoksa ‹fl Bozuluyor mu?..............................................081

K›l›çlar Çekildi.................................................................................................129

21 Eylül 2007 Pendik / Direkten Döndü..........................................................139

Sona Gelindi.....................................................................................................165

13 Aral›k 2007 Hilton / Son Genel Kurul ........................................................193

Gazeteciler de Bölündü....................................................................................227

Belgeler Ortada ................................................................................................235

Bilgi Kitab› Alanlar..........................................................................................247

A¤ustos 2007 Londra / Teklifler Çok Cazip....................................................249

Çok Ortak, Çok Baflar›, Çok Kazanç ...............................................................255

Veda Zaman› ....................................................................................................256

Kurulufl S›ras›ndaki U.N RO-RO Ortaklar› .....................................................258

Devir S›ras›ndaki U.N RO-RO Ortaklar› .........................................................260

Ölümsüz Anlar .................................................................................................266

‹sim Dizini........................................................................................................278





SUNUfi

U.N RO-RO’nun sat›fl› Türkiye gündeminde genifl yer bulurken, ka-
muoyu taraf›ndan ilgiyle izlendi. Bas›n yay›n organlar› ve tafl›mac›l›k
sektörünün tüm taraflar› kadar, asl›nda ilgileri olmay›p da ‘ilgilenen’ pek
çok kifli, bu sat›fl üzerine bir fleyler söyledi. 

Sat›fl sürecini ilk a¤›zdan ve belgeler ile ortaya koyarken en baflta; flir-
keti kuran, gelifltiren, yaflatan ve sonunda da satan tafl›mac›lar olmak üze-
re, genel olarak kimler ne söyledi diye bakmak gerekiyor. Özellikle lider
konumundaki Saffet Ulusoy ile flirketin en üst düzey profesyoneli ayn›
zamanda sat›fl›n da fiili yöneticisi Cüneyt Solako¤lu’nun söyledi¤i ne
varsa kay›t alt›na al›nmay› hak ediyor. Böylece, gelecek kuflaklar›n gaze-
tecileri baflta olmak üzere, üniversite ö¤rencileri, tez çal›flmas› yapanlar
ve araflt›rmac›lar da bu verilerden yararlanabilirler… 

Yaflananlar henüz taze ve taraflar hayattayken kitab›n bas›m›, aksine
bir iddias› olanlara f›rsat tan›makta, dolay›s›yla eksik ve yanl›fllar›n
düzeltilebilmesi için de iyi bir olanak yaratmaktad›r.

Burada; kitab›n özünü oluflturan konuflmalar› yorum katmadan, hiçbir
laf› çarp›tmadan, zaman zaman konuflma s›ras›ndaki dil sürçmelerine
bile sad›k kal›narak sunmak amaçlanm›flt›r. Eksik kalan bilgileri tamam-
lamaya yönelik anlat› ve birkaç söylefliyle süslenmifl, okuyucunun h›zl›
yol almas›na katk›da bulunacak bir doküman hedeflenmifltir. Fakat bun-
lar, belgenin içeri¤ine zarar vermeyecek, onu zay›flatmayacak, de¤erin-
den, öneminden ve do¤rulu¤undan uzaklaflt›rmayacak, dikkati de da¤›t-
mayacak ölçüde tutulmufltur. 

Dönemine tan›kl›k eden gazeteciler, ayn› zamanda birer vakanüvis
gibi davranmak zorundad›r. Kat› bir titizlik, tarafs›zl›k ve dürüstlük içe-
risinde toplanan bu verileri, konunun ilgili tüm taraflar› da ayn› tarafs›z-
l›k içerisinde ele almak zorundad›r. 

Bu çal›flmada pek çok bilgi ve belgeye yer verildi. Kitab›n temelini
oluflturan konuflmalar›n kayd›ndan bafllayarak tüm bu verilerin derlenip
toplanmas› elbette kolay olmad›. ‹lgili belge ve bilgilere ulaflmak ve bun-
lar› kitap olarak de¤erlendirmek için gerekli tüm olanaklar› sa¤layan
Say›n Cüneyt Solako¤lu’na teflekkür ediyorum. 

‹lker Altun 
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ÖNSÖZ

‘U.N RO-RO’nun sat›fl sürecinde neler yafland›?’ sorusunun yan›t›n›;

U.N RO-RO’nun sat›fl sürecinde konuflulan ve yaz›lanlarda buluyoruz.

‘Neden bu kitap?’ sorusunun yan›t› ise daha farkl›… Bu konunun teme-

linde, Türkiye’nin ticaretinin geliflim öyküsü yat›yor. 

Türkiye Cumhuriyeti ilk günden itibaren ekonomik ba¤›ms›zl›¤› için

u¤rafl veriyor, bir taraftan ticaret alan›nda mevcut  imtiyaz ve tekelleri

kald›rmaya çal›fl›yor ve sanayisini devlet eliyle kuruyorken di¤er taraftan

kendi halk›n› ticarete özendirme gayreti içerisine giriyor. Bu u¤urda

‘Varl›k Vergisi’ gibi hiç tasvip edilmeyen uygulamalar da görülüyor.

1950’de demokrasiye geçiflin yan›s›ra ticari faaliyet, art›k ay›p olmak-

tan ç›k›yor hatta hedef olan bir konuma do¤ru yükseliyor ve devlet,

vatandafl›n› ticarete yönlendiriyor. 

Asl›nda buna ‘birinci ticaret dönemi’ ya da ‘ticarete davet dönemi’

diyebiliriz. Hatta bunu  1980’e kadar uzatabiliriz. Bu dönemde devlet,

büyük bir hoflgörü ve sab›rla sanayici ve tüccar›na katlan›yor. Hemen

tamam› kendisine kesilen faturalar› ödüyor. T›pk› bir aslan›n yavrular›na

avlanmay› ö¤retmesi gibi… 

Liberalleflme ve serbest ekonomiye geçifl ve aslan yavrular›n›n orma-

na ç›kt›¤› dönem, 24 Ocak kararlar› ile bafll›yor. 1980 ile birlikte, güçlen-

di¤i kabul edilen Türk sanayicisi ve tüccar›n›n d›flar›ya aç›lma süreci bafl-

l›yor. Burada çok önemli bir ivme yakal›yor Türkiye. S›n›rlar›n› açman›n

sadece olumsuz yan› yok. Kaliteli mallar› Türkiye’ye sokmak suretiyle

sanayiciyi güçsüz b›rakaca¤› düflünülen d›fla aç›l›m, yani liberalleflme,

yani serbest piyasa ekonomisi, Türk tüccar›na; ‘Sen de bir baflkas›n›n kor-

kulu rüyas› olabilirsin!’ fikrini hat›rlat›yor. Bu fikirden do¤an eylem,

ihracat oluyor. 1980’li y›llarda Türkiye, yüz binlerce ton demir, a¤aç,

kereste, sabun ve giderek daha çok çeflitlenen her türlü endüstri ürününü

kendi aras›nda savaflan ‹ran’a, Irak’a kolayca sat›yor, böylece uluslarara-

s› arenaya ad›m›n› -bölgesinin avantaj›n› kullanarak- kolayl›kla at›yor. 

So¤uk savafl›n bitimiyle  ‘global ekonomi’ dedi¤imiz, gümrük duvar-

lar›n›n yerle bir oldu¤u ve gerçek anlamda orman›n da büyüyerek cang›la

dönüfltü¤ü bir dönem bafll›yor. Bu dönemde her fley çok h›zl› ve bereketli
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gidiyor, ülkede çeflitli sanayi kollar›nda önemli say›labilecek sermaye ve

bilgi birikimi ortaya ç›k›yor. 

Türkiye d›fl›nda yaflanan geliflme ise bafl döndürücü. Kapitalist dünya-

daki inan›lmaz karlar ve ayn› oranda artan sermaye, dev fonlar›n olufl-

mas›na yol aç›yor. Para, bendini aflan sel misali geliflmekte olan pazarla-

ra do¤ru akmaya bafll›yor. Türkiye 2005 y›l›n› idrak ederken, mali refor-

munu (iyi-kötü) tamamlam›fl, AB’ye aday ülke konumunu kazanm›fl

durumda. Enflasyon dizginlenmifl, yasal düzenlemeler uluslararas› hukuk

paralelinde yap›lmakta. Bu haliyle de görücü ak›n›na u¤ruyor. 

Çok kaba bir özetini vermeye çal›flt›¤›m doksan y›ll›k bu süreçte

yaflananlar ve süreçteki aktörlerin tutum ve davran›fllar› çok önemli.

Dünya ticaretiyle entegrasyonda kat edilen mesafenin de¤erlendirilebil-

mesi aç›s›ndan bence Türkiye’de tüccar›n ve sanayicinin mesleki seyaha-

tini yans›tan küçük küçük vaka tespitlerine, Türkiye’nin ekonomi tarih-

çilerinin gerçek anlamda ihtiyac› var. 

Türkiye’de stratejik bir flirket kabul edilen U.N RO-RO’nun hissele-

rinin KKR gibi dev bir uluslararas› fon kurulufluna sat›lmas›n›n hikayesi,

asl›nda Türkiye’nin yak›n iktisat tarihinin önemli bir kilometre tafl›. Bu;

sadece bizim bafl›m›za geldi¤i için de¤il, gerek zamanlama ve gerekse

rakamsal büyüklü¤ü (döneminde en büyük özel sektör flirket sat›fl›) ile

önemini tarihe geçirmifl bir vaka oldu¤u için önemli bir kilometre tafl›.

fiunu da göz ard› etmemek gerekir ki; U.N RO-RO’nun arkas›nda bir

sanayi devinin sermayesi, eme¤i, know-how’› (bilgi birikimi) yok. Bu flir-

ket; en büyükleri de dahil, ekonomik anlamda son derece mütevazi

ölçeklerdeki bir meslek erbab›n›n -nakliyecilerin- her katman›ndan tem-

silcilerin, senelere yay›lm›fl biçimde kat›larak büyüttü¤ü, yap›sal anlam-

da çok ilginç bir firma ve sadece bu yönüyle dahi irdelemeye de¤er…

Gerçekten U.N RO-RO’nun hikayesi son derece ilgi çekici. Peri

masal› gibi bafllayan bir olay, peri masal› gibi bitiyor. Burada zarar eden

hiçbir ortak yok. Ama al›nmas› gereken ibret var. Türkiye, ticaret ve

sanayi alan›nda dünyan›n cang›l›nda dolafl›rken mutlaka kaç›r›lmamas›

gereken dersler var. Bunun için kayda geçmesini ve kitap olarak bu bil-

gilerin paylafl›lm›fl olmas›n› yararl› görüyorum. Bu yönüyle konuya yak-

lafl›ld›¤›nda, mutlaka uyulmas› gerekli olan en önemli husus, kiflisel 



yorumlara yer vermeyip, olaylar› cereyan etti¤i flekli ile çarp›tmadan, bir
tarihçi üslubuyla kaydetmek olmal›d›r. ‘Neden’, ‘Niçin’ sorular› baflka
kitaplara b›rak›lmal› ve ‘Nas›l’a odaklanmal›d›r. Esasen ’Nas›l’› kayde-
derken içerisinde ‘Neden’ de ‘Niçin’ de bir miktar yer almaktad›r. Sat›fl›
isteyenler, sat›fla karfl› ç›kanlar ve d›flar›dan sat›fl› baltalamaya çal›flanlar;
kitapta aynen yer alan konuflmalar›nda bu sorulara kendi aç›lar›ndan
cevap vermekteler. 

Bu kitab›n hayata geçirilmesi ile, bir görevin yerine getirildi¤ine

inan›yorum. Unutmayal›m ki; muhataplar› taraf›ndan gizlenen bir sürü

tarihi hakikat, ancak o s›ralarda yaz›lan kartpostallar ve mektuplarla ara-

lanabilmekte ve nice hakikatler de bu tip kitaplar olmad›¤› ve deliller

saklanmay›p nesilden nesle do¤ru dürüst aktar›lamad›¤› için hala tarihin

karanl›klar›nda duruyor.

Son olarak eklemek istedi¤im bir husus var; bu olayda, sat›fl› isteyen

taraflar›n isabetli davrand›klar› ortada. Bunu sonraki günler kan›tlad›¤›

için kitab›n hiçbir sat›r›nda, sat›fl› ‘do¤ru’ göstermek gibi bir çaba görül-

müyor. Dolay›s›yla bu kitab›n gayesi asla; sat›fl›n ne kadar isabetli oldu-

¤unu söylemek, ispata çal›flmak de¤il. Aksini düflünmek, bu kitab› hafife

almak olur. 

Titiz çal›flmas› ile say›s›z doküman› derleyip tarafs›z bir gözle bir

önemli olay› okuyucuya aktaran Say›n ‹lker Altun’a teflekkür ediyorum.

Yirmi befl y›ld›r sektörün içinde yer almas› ve sat›fl s›ras›nda yap›lm›fl

tüm toplant›lar›, sektördeki görevi gere¤i dikkatle takip etmifl olmas›,

baflar›s›nda önemli bir etken.

Cüneyt Solako¤lu 
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G‹R‹fi

31 A¤ustos 2007 Cuma günü saatler tam 10:28’i gösterirken bas›n

kurulufllar›n›n elektronik posta kutular›na düflen bir duyuru, pek çok gaze-

tecinin ilgisini çekmemiflti belki. Ancak bu bas›n duyurusu, çok yak›nda

ç›kacak olan büyük bir kavgan›n haberini veriyordu. “Merhaba,” diye bafl-

layan ve “Sayg›lar›m›zla,” diye biten k›sa duyuruda, Türkiye’nin çok

ortakl› özel sektör flirketlerinden ‘en özel’inin sat›fl› duyuruluyordu. Metin-

de; “30.08.2007 tarihinde U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi. hissedarlar› ile

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR’a ba¤l› yat›r›m fonlar›n›n

dan›flman› olarak) aras›nda U.N RO-RO’nun ço¤unluk hisselerinin sat›fl›

için münhas›rl›k anlaflmas› imzalanm›flt›r. U.N RO-RO ortaklar›n›n

03.09.2007 tarihinde yapaca¤› toplant› sonucunda taraflar aras›nda nihai

görüflmelerin bafllamas› ve eylül ay› sonuna kadar hisse sat›fl sözleflmesinin

imzalanmas› beklenmektedir,” diyordu ama ‘ifl’ daha yeni bafll›yordu… 

Türkiye’nin uluslararas› tafl›mac›l›k sektörünün temsilcilerinin difliy-

le t›rna¤›yla yarat›p ülkenin çok önemli bir de¤eri haline getirdi¤i U.N

RO-RO’nun sat›fl›n›n ilk olarak gündeme geldi¤i 1 fiubat 2005 tarihinden

sat›fl›n tamamland›¤› 13 Aral›k 2007 tarihine kadar pek çok geliflme

yafland›. Bu süreci iki yönlü olarak ele almakta fayda var. Birincisi, sat›fl

ile ilgili somut veriler ki; bunlar›, arac› kurum raporlar› ve di¤er yaz›l›

dokümanlardan takip ediyoruz. Di¤eri ise sat›fl›n taraflar›n›n bu süreçte

tak›nd›klar› tutumlar ile bunlar›n bas›na yans›malar›. ‹ki ana bafll›k alt›n-

da kolayca özetleyebildi¤imiz söz konusu sat›fl iflleminin asl›nda ‘hiç de

o kadar basit’ bir flekilde gerçekleflmedi¤i, kitab›n sayfalar› aras›nda ken-

dini gösteriyor. 

Neler oldu, nas›l bir sat›flt›, kimler ne flekilde davrand›, flirket neye

ra¤men sat›ld›; bunlar› tespit etmek gerekiyordu. Bunlar›n önemli bir k›s-

m›na kitapta da yer verildi. Bu olay›n en ilginç yanlar›ndan biri de nere-

deyse tüm görüfllerin, kamuoyuna aç›klanmak üzere ve ço¤unlukla bas›n

mensuplar›n›n önünde gerçekleflmifl olmas›d›r. Daha yaflan›rken de

görüldü ki; yak›n geçmiflte hiçbir ekonomik olay, U.N RO-RO’nun

sat›fl› kadar gazetelere yans›mam›flt›. Bu nedenle, bas›n yay›n organlar›n-

da yer alan haberlerin de baz›lar› derlendi. 
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Sat›fl sürecindeki toplant›larda; sat›fla iliflkin çal›flmalar anlat›l›rken

al›c›lara ve arac›lara sunulan dokümanlar hakk›nda yeterince bilgi verili-

yor. Dolay›s›yla bu ayr›nt›lara girilmedi. Kald› ki; sadece Citigroup tara-

f›ndan yap›lan sunumlar ve de¤erlendirmeler bile bafll› bafl›na bir kitap

içeri¤i tafl›yor. Bu yüzden ancak yararl› olaca¤› düflünülen bölümler

kitapta yer buldu. 

Burada, büyük sanc›larla kurulmufl, zorlu süreçleri baflar›yla atlatm›fl,

rüzgardan, f›rt›nadan, ya¤murdan, doludan kurtulmufl ve olgunlaflm›fl,

geldi¤i noktada tafl›mac›lar›n baflar› öyküsü olmufl ama elefltirilerden de

oldukça s›k› flekilde nasibini alm›fl bir flirket söz konusu. Bütün bunlar›n

gölgesinde; dünya vitrinlerinde, kendine, sayg›n ve güçlü isimlerden olu-

flan bir talipler ordusu toplam›fl. Sonunda da kimilerine göre ‘az’ kimile-

rine göre de ‘iyi’ bir fiyatla sat›lm›fl. 

Sat›fl› izleyen günlerde ABD’de a¤›rl›¤›n› hissettiren mortgage
(ipotekli konut kredisi) krizi, dünyan›n tüm entegre ekonomilerini sara-

rak tam bir global kriz niteli¤ine bürününce, iflin ciddiyeti anlafl›ld›. O

güne kadar özellikle de Citigroup yetkililerinin sunumlar›nda çizilen 

tablo, baz› ortaklar taraf›ndan; ‘Acaba bu havan›n da¤›lmas›n› beklesek

daha iyi bir sat›fl yapar m›y›z?’ fikrine de temel oluflturuyordu. Ama

kaz›n aya¤› öyle de¤ildi. Dünya devleri birbiri ard›na bat›fla geçmiflti.

Hatta teklif verenlerden biri olan Lehman Brothers, ilk batanlardand›.

Baz›lar› taraf›ndan 2007 y›l›na kadar götürülse de Lehman Brothers’in

batt›¤› 15 Eylül 2008 tarihi, krizin bafllang›c› olarak kabul ediliyor. Pek

çok anl› flanl› finans kuruluflu ise ancak devletlerinin deste¤iyle ayakta

kalabildi. 

Ufukta beliren tehlike, ufka yak›n olan bir tak›m çevrelerce önceden

görülmüfltü. Öyle ki; sat›fl operasyonunu yürüten Citigroup’un ba¤l›

oldu¤u banka olan Citibank,  bu sat›fl için vaat etti¤i krediyi kulland›rmak-

tan son anda vazgeçti. ‹hale gününe dört gün kala Citibank, U.N RO-RO

nun sat›fl› için açmay› öngördü¤ü kredi miktar›n› yüzde 40 indirdi ve

gemilerin bayra¤›n›n ‹ngiliz olmas›n› flart kofltu¤unu aç›klad›. K›saca ‘çiz-

dim-oynam›yorum’ dedi.

Sat›fl› izleyen günlerde ortal›k toz duman olmufltu. Pek çok ‘eski

ortak’, cebinde milyonlarca avro para ile ‹stanbul ve çevresinde ‘yat›r›m
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amaçl› arazi’ ar›yordu. KKR ise 6 fiubat 2008 tarihinde, Adriyatik’de 

talihsiz bir flekilde yanan UND Adriyatik isimli gemisinin enkaz›n›

Trieste’ye çekiyordu. Yang›n sonras›nda, Haziran 2008 tarihinde teslim

ald›¤› yeni gemisi U.N Akdeniz’i de sefere koymufltu. Birbiri ard›na tes-

lim alaca¤› üç gemi ise k›zaktayd›. Bir yandan da Avrupa’ya gidip de yük

bulup dönemeyen müflterilerinin araçlar›n› ücretsiz olarak Türkiye’ye

getirmek üzere, Pendik’den bofl gemi kald›r›yordu… Di¤er bofl gemile-

rini ise liman aç›klar›nda bekletecekti. 

Konuflulanlar, yaz›l›p çizilenler, elbette tüm bunlar yaflanmadan

önceydi… Zaten ‘duvar›n arkas›n› görmek’ dedikleri de bu olmal›…

‹flte duvar›n arkas›, iflte U.N RO-RO ve iflte U.N RO-RO’nun sat›fl›n›

isteyenler ve karfl› ç›kanlar›n dedikleri… 
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Sat›fl›n Bafl›ndakiler ‹lk Ad›m› Anlat›yor

Bilenler bilir; Saffet Ulusoy’un sofras› kalabal›k olur. ‹kitelli merkez-
li Ulusoy Ticari Yat›r›mlar Holding’in ana binas›; Saffet Ulusoy’un
do¤al üssü oldu¤u gibi U.N RO-RO, RODER, UND’ye iliflkin pek çok
etkinli¤in de yeri geldi¤inde karar, yeri geldi¤inde uygulama alan›
olmufltur. Aralar›nda, kamuoyunun bildi¤i kadar bilmedikleri de olan
ama son derece etkili ve yetkili zevat›n girip ç›kt›¤› bir mekand›r buras›.
Ola¤an bir buluflma yeri, ola¤an bir gün ve ola¤an toplant›lar, görüflme-
ler sürerken sohbetin gelip dayand›¤› yerin, U.N RO-RO olmas› hiç de
flafl›rt›c› de¤ildir. Çünkü 1 fiubat 2005 Sal› gününün en uzaktan gelen
ziyaretçileri, o tarihe kadar flirketin, ikisi henüz k›zakta olmakla birlikte
yaklafl›k 400 milyon avro tutar›nda 10 gemi sat›n ald›klar› Almanya’n›n
Flensburger Shiffbau Gesellschaft (FSG) Tersanesi Genel Müdürü Fred
Garbe ve Ticaret Müdürü Uwe Otto’dur. 

Ayn› odada Y›lmaz Ulusoy’un yan›s›ra; U.N RO-RO ile FSG aras›n-
daki gemi ticaretinde brokerlik yapan Saruhan Bozyakal›, U.N RO-RO
CEO’su Cüneyt Solako¤lu ve U.N RO-RO Genel Müdürü Cemil Bayül-
gen de bulunmaktad›r. Fakat biraz sonra masa seyrekleflecektir. Saffet
Ulusoy, Cüneyt Solako¤lu, Y›lmaz Ulusoy ve Saruhan Bozyakal›’n›n
eksildi¤i masada kalan yabanc› konuklarla ilgilenmek Cemil Bayülgen’e
düfler. Di¤er dörtlü ise flirketin ana tedarikçisi ile olas› yeni yat›r›mlar›
konuflmaya bafllamadan yani almadan önce ‘acaba satsak m›’ der…
Kat›l›mc›lar› itibariyle ‘dar’ ama içeri¤i aç›s›ndan ‘zengin’ bu toplant›n›n
ayr›nt›lar›n› ilk a¤›zdan, Cüneyt Solako¤lu’ndan dinleyelim:

‹lker Altun: U.N RO-RO’nun sat›fl› ilk defa ne zaman gündeme
geldi?

Cüneyt Solako¤lu: Bu toplant› genelde çok bilinmez. Normal olarak
flirketin yönetim kurulunda ele al›nmas› gereken bir konu oldu¤u için bu
güne kadar ortaklar›m›za aç›klanmam›flt›r. Herkeste genel bir kanaat var:
‘Efendim, Saffet Bey kalp krizi geçirdi, flirketi art›k takip edemez hale
geldi hatta kontrol kendi elinden ç›kt›, bu yüzden sat›fl istendi…’ Bu, d›fla-
r›dan böyle görünen, mant›kl› bir senaryodan baflka bir fley de¤il. Çünkü
bu olay; U.N RO-RO henüz geliflme safhas›ndayken, iflleri fevkalade iyi
giderken yafland›. 2005, flirketin kar›n› z›platt›¤› ve de art›k rakamlar›yla
uluslararas› lige ç›kt›¤› bir dönemdir. Müthifl bir performans›m›z var ve
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gemi say›m›z artt›kça kar›m›z da art›yor. 50 milyon, 60 milyon, gibi
rakamlar›n art›k EBITDA (Vergi, faiz, amortisman öncesi kar) olarak
konuflulmaya baflland›¤› dönemlerdi… Bu kadar güzel, bu kadar iyi fleyler
yafl›yorduk. Saffet Bey’in kalbi teklememifl, hiç sa¤l›k sorunu yok hatta
gayet sa¤l›kl›, biz el birli¤i ile zaferimizin tad›n› ç›kar›yorken, çok verimli
bir y›l yafl›yorken, en ufak bir flekilde flirket içinde bir yönetim krizi, bir
tats›zl›k tuzsuzluk söz konusu de¤ilken, FSG’nin Genel Müdürü ve Tica-
ret Müdürü’nün de kat›ld›¤›, muhtemelen de yeni gemi sat›fl› için bizi
ziyaret ettikleri, yani yat›r›m›m›z› artt›rmay› da düflündü¤ümüz bir s›rada,
bu toplant›dan dördümüz; Saffet Bey, Y›lmaz Bey, ben ve Saruhan Boz-
yakal› -brokerdir ve muhtemel sat›flta da rol almas› olas› bir insand›r- arka
odaya, s›rf bu sebeple çekildik. Misafirlerimizi d›flar›da yaln›z b›rakarak
sat›fl› konufltuk. Ben piyasa koflullar›n›n çok cazip oldu¤unu, bu koflullar
de¤iflmeden satman›n do¤ru oldu¤unu söyledim. Saruhan Bozyakal›, bu
flirketin sat›fl› söz konusu oldu¤unda o günkü konjonktürde çok büyük
para edebilece¤ini hatta bir milyar avro bile edebilece¤ini söyledi¤inde
Saffet Bey’in tepkisi,  “B›rak bir milyar› falan, böyle üst perdeden atmay›
b›rak,” dedi. O her zaman rakamlara son derece hakim bir insand›. “750
milyon avroya al›c› bulal›m ve bu flirketi satal›m.” Bu karar o gün Y›lmaz
Ulusoy taraf›ndan da benimsendi, ‘do¤rudur, vaktidir, satal›m’ denildi. 

Bu k›sac›k sohbette bu iflin temeli at›ld›. Zira flirketin yüzde 30’unu
elinde tutan Ulusoy Grubu sat›fla ‘evet’ diyordu. 

Sat›fl için harekete geçmemiz daha bir y›ldan fazla süre alacakt›. Çün-
kü konufltu¤umuz rakamlara önce bizler inanm›yorduk. Dü¤meye basma-
dan önce sat›fl flans›m›z›  iyi hesap etmemiz ve ataca¤›m›z ad›mlar› plan-
lamam›z gerekiyordu. Ayr›ca piyasaya ç›kmam›z›n da sat›fl olmad›¤› tak-
dirde flirketimiz aç›s›ndan  çok ciddi sonuçlar› olaca¤›n›, örne¤in flirket
ticari bilgilerinin piyasada konuflulmas›n›n yabanc› armatörlerin dikkatle-
rini hatt›m›za çekece¤ini biliyorduk. Ancak arada geçen süre bizi yürek-
lendirdi. Çevremizde astronomik teklifler ile özellefltirmeler gerçeklefli-
yor, rüyada görülmeyecek rakamlar gerçek hayatta al›n›p veriliyordu.

2006 y›l› yaz bafl›nda Citigroup ile temas kurup sat›fl› düflündü¤ümüzü
söyledik. Uluslararas› büyük bir sat›fl› organize edebilecek en yetkin
kurum olarak öne ç›k›yorlard›. Tekel’in ve di¤er hemen tüm özellefltirme
ifllerinin içindeydiler. Derhal gelip bizi bilgilendirdiler ve haz›rl›klar böy-
lece bafllad›.
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‹lker Altun: Arada kulisler, çeflitli toplant›lar yap›ld›. Bunlar oldu¤u
gibi kamuoyuna yans›d›. Fakat hisse devir anlaflmas› imzalanmadan
önce gerçeklefltirdi¤iniz son bir toplant› var. Bu toplant›n›n içeri¤i neydi?

Cüneyt Solako¤lu: 3 Eylül toplant›s› yap›lm›fl, ortaklar yüzde 96’y›
aflk›n oranda sat›fl karar› alm›flt›. Yani 910 milyon avroya KKR’ye sat›fl›,
daha evvel imzalad›¤›m›z ‘birlikte hareket protokolü’ gere¤ince onayla-
d›lar. Yanl›fl hat›rlam›yorsam; bir tek Abdülhamit Bilge imzalamadan
ç›kt› ama itiraz da etmedi. Tabiri yerindeyse; ‘›slak imzas›’ yoktur. Zaten
münhas›rl›k anlaflmas› da vard›, kesin fiyat teklifi kabul edilmiflti. Geriye
bir tek Rekabet Kurumu’nun onaylamas› kalm›flt›. Nitekim 29 Kas›m
2007 tarihinde Rekabet Kurumu sat›fl› onaylad›. Fakat 3 Eylül’de yasal
olarak karar al›nm›fl olmas›na ra¤men daha 5 Eylül’den itibaren tekrar
kazanlar kaynamaya bafllad›. Saffet Bey’in demeçleri vard›. Kafa kar›flt›-
racak hamleler yap›l›yordu. Bunlara, ortaklar taraf›ndan da ortaklar
d›fl›ndan da devam edildi. Biz de 1 Ekim’de Hilton’da bir toplant› düzen-
leyerek Citigroup ve KKR ile birlikte ortaklar›n muhtemel sorular›n›
veya flüphelerini küçük bir seminer ile gidermek, ayn› anda da sat›fl söz-
leflmesini imzaya açmak istedik. 1 Ekim toplant›s›, iflte bu nedenle yap›ld›.
O toplant›da ben bir aç›l›fl konuflmas› yapt›m. Ondan sonra da ortaklara
prosedürle ilgili merak ettikleri sorular varsa KKR’ye de sorabilecekleri-
ni söyledim. KKR ad›na Ahmet Faralyal›, Citigroup ad›na Ça¤layan
Çetin konufltu. O gün orada John Pfeffer da vard› ama konuflmad›.
Ondan sonra ortaklar peyderpey devir karar›n› imzalad›. 

‹lker Altun: Bir de ilan yay›nlanm›flt›.

Cüneyt Solako¤lu: Sat›fl› imzaya açt›¤›m›z günün sabah›, gazetede
bir ilanla karfl›laflt›k. O ilanda (sayfa 277); bize imza ataca¤›n› belirten, sa-
t›fl taraftar› olarak bizi yüreklendiren, teselli eden, “Evet, kesinlikle sata-
ca¤›z, sat›yoruz, haydi bu ifli bitirelim,” diyen birkaç firman›n da ismi
vard›. Bu benim için son derece flafl›rt›c›yd›. Temsilcisine; “Bu nedir?
‹landa sizin isminiz var,” dedi¤im zaman da, “Ben müsaade etmemifltim
ama ismimi koydular,” fleklinde bir cevap da ald›m. Tabii çok umursa-
mad›k ama bunlar yafland›. Hisse devrini o gün imzaya açt›k ama bir
tak›m prosedürel sebeplerle araya bir zaman girdi. Hatta o anda imza
atanlar, sonra tekrar imza atmak zorunda kald›lar. Tabii çok da dedikodu
oldu. 
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Erol Soylu’ya Göre Öncesi ve Sonras›

‹sterseniz bundan sonras›na iliflkin olarak biraz da; olayda ayn› flapka

alt›nda ›slanan iki isimden biri, Erol Soylu konuflsun… Ne de olsa bir

aya¤›nda Ulusoy ayakkab›s›, di¤er yanda U.N RO-RO’daki murahhas

üyelik s›fat›, bir yandan da ortaklar taraf›ndan sat›flla yetkilendirilmifl iki

isimden biri o… Farkl› s›fatlar› birlikte tafl›yabilen, ayn› anda birkaç

rolü birden kar›flt›rmadan oynayabilen ama bu süreçte en çok ‘can› s›k›-

lan’ isimlerin bafl›nda geliyor. Belki de bu yüzden; “Keflke hiç olma-

sayd›,” diyebiliyor. ‹flte Erol Soylu’nun Eylül 2009’da sat›fl ve sürece

iliflkin olarak yapt›¤› de¤erlendirmeler:

‹lker Altun: Çok tart›flmal› bir sat›fl süreci yafland›. Hem bu süreçte

hem de sonras›nda pek de fazla konuflmad›n›z. Bu iflin bafllang›c› nas›l

oldu? Sat›fl fikri nereden ç›kt›? Niye durup dururken ‘RO-RO’yu satal›m’

dediniz?

Erol Soylu: Cüneyt Bey, Salacak’da flirketin bahçesinde bir ö¤len

yeme¤i verdi. Bu yemekte; Tayç›n Üner, fiahap Çak, Tamer Türker,

Cemil Bayülgen ve ben vard›k. Bu fikir ilk olarak orada dile geldi. fiimdi

tam tarihini hat›rlam›yorum ama bu iflin ilk bafllang›c› buydu. Orada

Cüneyt Bey bir aç›l›fl konuflmas› yapt› ki; bu konunun bundan önce kendi

aralar›nda bir kere daha konuflulmufl oldu¤unu düflünüyorum. 

“Tabii ki bu flirketin gelece¤i yani Saffet Bey’in liderli¤i önemli. Ama

Saffet Bey’in yafl›, sa¤l›¤› bu süreci götürmeye yetmeyebilir ve ondan da

önemlisi; dünyada bir konjonktür var. fiu anda etrafta çok fazla talep

dönüyor ama bu böyle devam etmeyecektir. Bizim bu konjonktürden 

istifade edip bu flirketi flu anda en yüksek de¤erlerden satmam›zda fayda

var. Bu konuda çabalayal›m. Hem de konuyu Saffet Bey’e anlat” dedi.

Ben kendilerine; “Böyle bir düflünceye niye var›yorsunuz? Bu flirket son

derece sa¤l›kl› bir flirket. Bu flirketin ortaklar›n›n böyle bir paraya ihtiyac›

yok. Bu flirketi sataca¤›z, elimize geçen parayla bugünkü hayat›m›zdan

farkl› ne olacak?… ‹flte, evler de¤iflecek, arabalar de¤iflecek, senin o¤lun

diyecek ki ‘bana flunu al’, benim k›z›m diyecek ki ‘bana bunu al’…

Düzenimiz de¤iflecek. Böyle bir fleye ihtiyac›m›z yok,” dedim. Bunun

üzerine dediler ki; “Yok, sen öyle bakma. Neticede biz ticaret yap›yoruz.

Bu dönemi de, yapt›¤›m›z ticareti hasat etme dönemi olarak görüyoruz.
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Bunun zaman›d›r. Herkes kendi paras›n› istedi¤i gibi de¤erlendirir.

Uygun bir dönemdir.” 

Ben kendilerine daha da aç›k flekilde, bu iflin bize bir mutluluk sa¤la-
mayaca¤›n› ifade ettim ve döndüm, ayn› gün flirkete geldim, Saffet Bey’e
de bu konuflmay› oldu¤u gibi aktard›m. Bu arada benim flahsi görüflümü
de kendisine söyledim. Saffet Bey dedi ki; “Sen bu sat›fl›n karfl›s›na geç-
me. Sat›fl süreci aç›ls›n, devam etsin.”

Bu benim bekledi¤im bir cevap de¤ildi do¤rusu. Yani Saffet Bey’in
bu ifle karfl› ç›kmas›n› bekliyordum. Bunun üzerine, Saffet Bey ile konufl-
mamdan sonra Y›lmaz Bey’in yan›na geçtim. Bafl›ndan itibaren U.N
RO-RO’daki görüflmeyi burada Saffet Bey’e aktard›¤›m›, Saffet Bey’in
de cevab›n›n, görüflünün böyle oldu¤unu Y›lmaz Bey’e de söyledim.
Y›lmaz Bey’in de cevab› flöyle oldu: “Biz bu flirketin sat›lmas›yla ilgili
konuyu birkaç ay önce Saffet Bey, ben, Cüneyt konufltuk. Prensip olarak
sat›fl›n uygun olaca¤› konusunda mutab›k olduk.”

Öyle deyince ben do¤rusu üzüldüm. Üzüldü¤üm nokta flu; ben flirkette
murahhas üyeyim, netice itibariyle Saffet Bey’i de Y›lmaz Bey’i de bir
anlamda orada temsil ediyorum, böyle bir konuflma oldu¤u halde benim
haberim olmuyor da ancak bu flekilde oluyor... Neticede flirketin karar›
bu. Sat›fl karar› Alican (Ulusoy) Bey taraf›ndan da desteklendi. Çünkü
art›k bu hisseler, Ulusoy flirketleri ad›na de¤ildi. Bir ad›m öncesinde flir-
ketlerin elindeki hisseler flah›slara devredilmiflti. üç aile 24 hisseye sahip-
ti ve 8’er pay olarak flah›slar›na mal ettiler. Dolay›s›yla art›k flirket yöne-
timi karar vermiyor, her birey kendi hisseleri için kendi karar›n› kendisi
veriyordu. Ayr›ca, Ulusoy Deniz Yollar› ‹flletmecili¤i A.fi.’nin de 9 his-
sesi vard›. Saffet Bey’de 8 hisse, Y›lmaz Bey’de 8 hisse, Alican Ulusoy
ve ailesi 8 hisse; 9 hisse de Ulusoy Deniz Yollar›... Yapt›¤›m›z yönetim
kurulu toplant›s›nda, Ulusoy Deniz Yollar›’n›n Ulusoy ailesi d›fl›ndaki
ortaklar› da bu sat›fl› zamanlama olarak uygun gördüler ve desteklediler.
Dolay›s›yla her bir tarafta, sat›fl sürecinin devam ettirilmesi karar› verildi
ve böylece yola ç›k›ld›.

‹lker Altun: Bütün bunlar yaflan›rken Saffet Bey’in sa¤l›k sorunu
var m›yd›?

Erol Soylu: Saffet Bey’in sa¤l›k sorunu o noktada yoktu. Ama netice
olarak, yani iflte belli bir yafla gelmifl…



‹lker Altun: Hisselerin bölünmüfl olmas›n›n, Ulusoy ailesi içinde en
az›ndan sürecin devam›n› h›zland›ran bir etkisi oldu mu?

Erol Soylu: Yok. Zaten bu üç tarafta da, yola ç›k›ld›¤›nda bireysel
olarak bir çekince yoktu. Nereye kadar? Tüm bu süreç tamamland›, muh-
telif toplant›lar yap›ld›. O toplant›larda; bütün yönetim kurulu içinde
yap›lan toplant›larda da, genel kurul anlam›na gelebilecek, yönetim
kurulu d›fl›ndaki ortaklarla birlikte yap›lan toplant›larda da, hep sat›fl
sürecinin devam ettirilmesi yönünde kararlar ç›kt›. Aleyhte bir-iki konufl-
ma olabilir ama sonunda karar ‘devam edilsin’di. Hatta son sat›fla ç›kma
anlaflmas› imzaland›¤› gün, orada ortaklar aras›nda bir protokol yap›ld›.
Sat›fla kat›lanlar›n yüzde 70’i ‘evet’ der ise yüzde 30’u da ona kat›lmaya
mecbur. Aksi takdirde di¤er yüzde 70’in kayb›ndan sorumlu olacaklar›-
na dair bir düzenleme yap›lm›flt›. Bu böyle imzaland›¤› halde, ben daha
sonra onu tekrar revize ettirdim ve oran› yüzde 80’e ç›kartt›m. Yani daha
da zorlaflt›rd›m. Oradaki zorlaflt›rman›n da nedeni fluydu; netice itibariyle
kilit, Ulusoy taraf›nda kald›. Yani Ulusoy olmadan yüzde 80’e ulafl›lma-
s› mümkün de¤ildi, mümkün olmuyordu. Yüzde 70 ile kal›nsayd›,
Ulusoy’un d›fl›nda da yüzde 70 bulunabilirdi ama yüzde 80’e ç›kartmak
suretiyle Ulusoy’un o iflin içinde olmas›n› sa¤lad›k.  

‹lker Altun: Bunu neden istediniz?

Erol Soylu: Neticede karar verici olabilmek, kararda söz sahibi olabil-
mek için. Yani Ulusoy d›fl›ndaki bir iradeyle hareket edilmemesi… Ora-
daki düflüncem buydu.

En son sat›fl karar› verildi¤i gün de herkes görüflünü belirtti. Oylamaya
geçmeden yani karara imza atma aflamas›na gelmeden önce Saffet Bey,
‘sat›ls›n’ diyenleri de ‘sat›lmas›n’ diyenleri de dinledi. Kendi ad›na ne
yapaca¤›na karar vermeden önce ben, son sözü istedim ve sat›fl yönünde
irade kullananlar› da aksi yönde kullananlar› da dinledi¤imi ama sat›fla
karar verecek olan›n kendisi olaca¤›n›, kendisinin karar›na göre burada
karar›n teflekkül edece¤ini söyledim. O konuda son tercihi de kendisine
b›rakt›m.

Limanda (U.N RO-RO Pendik Terminali) herkesin kat›ld›¤›, sat›fl
karar›n›n imzaland›¤› toplant›da, bu laflarla müdahil oldum. Saffet Bey
dedi ki; “Tamam, sat›yoruz. Tamam kardeflim, karar verilmifltir, sat›yo-
ruz!” Ve o sat›fl, orada bulunanlar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan imzaland›. 
Dünya kadar insan›n önünde, bizim o tan›mlad›¤›m›z k›stas›; yüzde 80’i
tamamlayan bir ekseriyetle imzaland›. O karar, ana protokolümüze uygun
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say› bulunarak imzaland›. O noktada Y›lmaz Ulusoy bireysel olarak karar
veriyordu ve ben orada, sadece Y›lmaz Bey’in iradesini ka¤›d›n üzerine
geçiren kifli olarak bulundum, yani onun vekalet vermesi sebebiyle, tem-
silen... Y›lmaz Bey, Alican Ulusoy ve ailesi, Ulusoy Denizcilik, hepsi
kendi iradesini neticelendirmek içindi… Ben bir irade yaratmad›m. Onlar
dediler ki; “Bizim görüflümüz bu.” O toplant›lara da kat›lmay›p Saffet
Bey’in temsil etti¤i bir yerde, kendilerinin kat›lmas›n› uygun görmediler.
Yani ‘aile hiyerarflisi’ denilebilir belki. Kendilerinin birebir orada olmas›-
n› uygun görmediler ama verdikleri vekalet ile dediler ki; “Biz bu sat›fl›n
yap›lmas›n› istiyoruz.” Onlar ad›na da ben o sat›fl karar›n› imzalad›m. Saf-
fet Bey de imzalad›. Bir baflkas›n›n imzalamad›¤› bir fleyi de imzalam›fl
de¤ilim. Hepimiz beraber imzalad›k. Ama bütün bu ifl bittikten sonra Saf-
fet Bey belki, ‘bunu daha yüksek bedele satabilirdik’ diye düflündü. Ora-
da sat›fl sürecinde Citigroup’un hep üzerinde durdu¤u bir fley vard›: Bu
sat›fl süreci, çok kapal› ve kurallara uygun flekilde devam ettirilmeli...
Yani bu süreç bir elden, tek elden ve bu iflin kurallar›na uygun yap›lmal›.
O noktada Saffet Bey kendisine yeteri kadar bilgi verilmedi¤inden flikayet
etti. Halbuki Londra’ya gitmeden bir gün önce kendisini ziyaret ettim.
Londra’ya gidiyoruz, iflte fiyatlar al›nacak... O s›rada hastal›ktan kalkt›¤›
bir süreçti ve hep biz sat›fla karar verecekmifl gibi; “Bak sak›n 850 milyon-
dan afla¤›ya satmay›n,” dedi. Ben kendisine, “Bizim bir sat›fl yetkimiz
yok, ç›kacak fiyatlar› heyetin önüne getirece¤iz. Neticede fiyata karar
verecek olan gene siz olacaks›n›z…” Pazartesi günü beni arad›; “Nerede-
sin, Londra’da ne yap›yorsun?” dedi. Dedim ki; “Burada fiyatlar al›nacak,
teklifler aç›lacak.” Bunun üzerine, “900’den afla¤›ya vermeyin,” dedi.
“850-900 meselesi de¤il, burada fiyatlar› alaca¤›z.” Taban fiyat vard›, 850
olarak belirlenmifl olan… 850’nin üzerindeki rakam gelecek masaya,
karar verece¤iz. Neticede bir-iki tur yap›ld› ve fiyatlar al›n›yor… Biz hep
devletin yapt›¤› gibi bir odaya al›c›lar toplan›p o art›racak, bu art›racak
diye düflünüyoruz. Ama sonra ö¤rendik ki, bu ifl böyle de¤il; tek tek onlar
(Citigroup) al›yorlar fiyatlar›, getiriyorlar ama bu kimsenin kimseden sak-
layaca¤› bir süreç de de¤il. Yani hepsi dev gibi firmalar. Verdikleri fiya-
t›n arkas›ndan o fiyatla alakal› teminat›n› verdi, neyi verdi¤ini biliyor. Her
fley aç›k asl›nda. Tekrar ar›yorlar, “Fiyat›n›z› bir daha revize etmek ister
misiniz? ‹yi durumda de¤ilsiniz, ciddi bir revize bekliyoruz,” gibi… Bu
arada biz o büyük potansiyellerle flahsen de görüfltük. Hepsi almak istiyor-
lar. Ama sonuçta o 910 milyonluk fiyat, en iyi fiyat olarak kald›. Saffet
Bey bunun üzerine ‘ben bunu daha iyiye ç›kart›r›m’ diye muhtelif görüfl-
meler yapt› ama fiyat ondan yukar›ya da ç›kmad›, ç›kamad›. 



‹lker Altun: 910 milyon avro rakam›n› Saffet Bey ilk olarak ne

zaman duydu?

Erol Soylu: 910 milyon rakam›n› ilk olarak bizim Londra’dan kendi-

sini aramam›zla duydu. Daha önceki daha alt bir rakamd›. Yani bir daha

revize ettiler ve 910’a öyle geldi.  Hatta orada oturuyoruz, can s›k›nt›s›n-

dan, nihai rakamlar›n ne gelece¤ine dair bir toto (sayfa 248) oynad›k.

Herkes ismini yazd› 50’fler pound da ortaya koyduk… Yedi-sekiz kifli;

Citigroup’taki temsilciler, Cemil Bey, Cüneyt Bey dahil olmak üzere

herkes kendine göre bir rakam yazm›fl. Cüneyt Bey’in yazd›¤› rakam

zannediyorum 940… Tesadüf bende… Buldum o ka¤›d›. Bilen, 910 ile

ben… Ama bilmem bir ifle yaramad›, param› vermediler…

‹lker Altun: Siz ayn› zamanda U.N RO-RO’nun hissedar›yd›n›z. ‹ki

sat›fl temsilcisinden de biriydiniz. Sat›fl sürecinde çok önemli bir aktör

olarak, hep ad›n›z geçti. Ama o zaman da sonra da en az konuflanlardan

biri oldunuz. Öte yandan Saffet Bey ile farkl› farkl› flirketlerde ortakl›¤›-

n›z oldu. Ayn› zamanda birçok flirket üzerinden patronunuz. Dernekte

(RO-RO Gemi ‹flletmecileri ve Kombine Tafl›mac›lar Derne¤i-RODER)

de baflkan›n›z, çünkü orada da yönetim kurulu üyesiydiniz. Ama sonun-

da Saffet Bey taraf›ndan çok a¤›r flekilde elefltirildiniz. Komisyon ald›¤›-

n›z› söyledi. Bunlarla ilgili aç›klamalar›n›z da oldu ama bugünden bakt›-

¤›n›zda o sürece iliflkin yorumunuz nedir?

Erol Soylu: Hilton’daki toplant›da (13 Aral›k 2007) Saffet Bey gaze-

tecileri, Cüneyt Bey’i, beni masas›na ça¤›rd›… Dedi ki; “Ben yanl›fl

de¤erlendirmiflim.” Ne söylediyse, orada, bu söylediklerinden sarf› nazar

etti¤ini, geçmiflte söylediklerinin do¤ru olmad›¤›n› beyan etti. Yani söy-

leyen kendisiydi, bu beyan› veren de kendisi. fiimdi ‘o öyle dedi, bu

böyle dedi’, bunun üzerinden bu kadar zaman geçti. E¤er burada herhangi

bir fley olsa idi, bugüne kadar bunu KKR mi aç›klamazd›? Citigroup’da

o gün olan insanlar›n ço¤u daha sonra ayr›ld›lar. Yani ‘rüflvet al›nd›’dan

kendimin kastedildi¤ini dahi düflünmem söz konusu de¤il. Asla! Rüflvet

al›nmas›n› kimsenin düflündü¤ünü de sanm›yorum. Ama bir fley bulmak

yani bir sonuç almak için belden afla¤› vurufla ihtiyaç vard› ve bu

kullan›ld›. Sonra da bunlar›n do¤ru olmad›¤›n›, kendisinin bir flekilde

yanl›fl de¤erlendirdi¤ini söyledi. Baflkas›n› da suçlamad›, ‘bana baflkalar›

yanl›fl bilgi verdiler’ de demedi, “Ben yanl›fl de¤erlendirmiflim,”
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dedi… ‘Beni yanl›fl yönlendirdiler’ falan da demedi. “Ben yanl›fl de¤er-

lendirmiflim, bu arada araflt›rd›m, daha yüksek fiyata satmaya çal›flt›m

hatta bana daha yükse¤e alabileceklerini söyleyenler de vazgeçtiler,

almad›lar,” gibi kendisini de hakl› ç›kartacak fleyler söyledi. “Benim

arzum; herkes için daha iyi bir bedelle sat›lmas›n› sa¤lamakt›” falan gibi

aç›klamalar› oldu… Ben bunu art›k b›rakt›m, hepsi yafland› bunlar›n… 

Ben sat›fl sürecinin içindeydim. Ancak sat›fl sürecinin çok önemli bir

bölümü benim d›fl›mda, Cüneyt Bey taraf›ndan götürüldü. Bu sat›fl süre-

cindeki insanlarla birebir görüflmelerin hepsi Cüneyt Bey taraf›ndan

yap›ld›. Bütün bunlar›n de¤erlendirmesinde, kendim için zaten böyle bir

fley asla ne söylenmesini bekleyebilirim ne böyle bir fley düflünülmesini…

Ancak ayn› fleyi, bu sat›fl sürecinde hiçbir yanl›fl davran›fl olmad›¤›n›,

Cüneyt Bey için de teyit ederim; inanc›mla teyit ederim. Böyle bir fley

olmad›¤› konusunda yüzde yüz kanaat sahibiyim. Olmad›¤› ve olamaya-

ca¤› konusunda, yüzde yüz kanaat sahibiyim. 

‹lker Altun: RO-RO saadet getirmedi diyebilir miyiz? Sektöre, aile-

lere, ortaklara…

Erol Soylu: Baflkas›n› bilemem ama flahsen bana saadet getirmedi. 

‹lker Altun: ‘Keflke sat›lmasayd›’ dedi¤iniz oluyor mu? Bugünden

bak›nca, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, ‘sat›ld›¤› iyi oldu’ mu

diyorsunuz yoksa ‘sat›lmasayd› daha iyi olurdu’ mu diyorsunuz?

Erol Soylu: Do¤rusunu istiyorsan, ‘keflke satmasayd›k’ diyorum ama

bunu hissi olarak söylüyorum. Sat›lmasayd›, o süreçten sonra ço¤unlu-

¤un sat›fl› istedi¤i, az›nl›¤›n sat›fla mani oldu¤u bir fleyi tekrar bafla almak

olmazd›. Böyle bir süreçten sonraki yönetimler çok farkl› olurdu, olabi-

lirdi. O flirket içerisinde bir daha, biz o huzuru temin edemez, treni yol-

dan ç›kartabilirdik. Dolay›s›yla o süreçten sonra ‘sat›lmas›n’ diye düflün-

mem söz konusu de¤il. Ama o süreci hiç yaflamasayd›k daha iyiydi.

fiat›fl flartlar›n› do¤urmam›fl olsayd›k -ki o da bir süreçti. Sat›fl fikrine

gelirken bir yollardan geçilerek gelindi… 
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Cin fiifleden Ç›kt›…

U.N RO-RO ortaklar›n›n buluflma yeri konumuna gelen Saffet Ulusoy
Pendik Terminali’nde toplanan flirketin ‘büyük ortaklar›’, sat›fl konusun-
da anlaflm›flt›. Bu ilke anlaflmas›n›n tarihi 6 Kas›m 2006’yd›. Ancak orta-
da ba¤lay›c› bir anlaflma yoktu. Art›k cin flifleden ç›km›fl, ‘mal›n k›ymeti’
tart›fl›lmaya bafllanm›flt›. Ayn› günlerde, RODER taraf›ndan; uluslararas›
tafl›malarda, uygun hatlarda, TIR Karnesi yerine T1 belgesi kullan›m›na
geçilmesi için çal›flmalar sürdürülüyordu. RODER’in TIR Karnesi yerine
Avrupa’n›n kulland›¤›, Türkiye’nin de Avrupa tafl›malar›nda kullanabile-
ce¤i T1 sistemini hayata geçirmeye çal›flmas›, U.N RO-RO’nun sat›fl›na
ba¤land›. 20 Kas›m 2006’da gerçekleflen toplant› öncesinde gazetelere
yans›yan haberlere göre Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND), RO-
DER’i, ‘alt› ay içinde yabanc›lara sat›lacak’ olan U.N RO-RO’nun de¤e-
rini art›rmaya çal›flmakla suçluyordu. 20 Kas›m 2006 tarihli toplant›
öncesinde TIR Karnesi temelinde sat›fl sürecine yönelik tart›flmalar› içe-
ren haberlere iki örnek vermekte yarar var. Her iki haber de 14 Kas›m
2006 tarihli olup ilki Yeni fiafak Gazetesi’nde; “Roder’in Önerisi Türki-
ye’yi Felakete Götürür” bafll›¤›n› tafl›yor. ‹kincisi ise “Nakliyatç› Kavga-
s›” bafll›¤›yla Milliyet Gazetesi’nde yer alm›fl. Önce Yeni fiafak’›n haberi:

RRooddeerr’’iinn  öönneerriissii  TTüürrkkiiyyee’’yyii  ffeellaakkeettee  ggööttüürrüürr

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i Baflkan› Çetin Nu-
ho¤lu, kamuoyunda birkaç günden beri yaflanan TIR sis-
temi ile ilgili tart›flmas›yla ilgili çarp›c› aç›klama-
larda bulundu. RO-RO flirketinin ç›karlar›n› ön planda
tutan RODER’in mevcut TIR karnesi sisteminin yok edil-
mesini destekleyen aç›klamalar› ile Türk nakliyecisine
hayal k›r›kl›¤› yaflatt›¤›n› anlatan Nuho¤lu, flöyle
konufltu.

U.N RO-RO’nun 6 ay içerisinde yabanc›lara sat›laca-
¤›na dikkat çeken Nuho¤lu, oyunun nedeninin RO-RO flir-
ketini de¤erini artt›rarak satmak oldu¤unu söyledi.
(Yeni fiafak, 14 Kas›m 2006)

NNaakklliiyyaattçç››  kkaavvggaass››  

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu::  OOyyuunn  iiççiinnddee  ooyyuunn

UND Baflkan› Nuho¤lu, sistem tart›flmas› sürerken,
RODER’in U.N RO-RO’yu sat›fla ç›karmas› üzerine, olay›n
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yeni bir boyut kazand›¤›n› belirtiyor. Dün bu konuda
bir aç›klama yapan Nuho¤lu, flöyle dedi: “Oyunun
nedeni, RO-RO’nun de¤erini art›rmak. Türk nakliyeci-
sine karayolu ile Avrupa’ya geçiflin önü kapat›larak
RO-RO alternatifi gösteriliyor. Ard›ndan da U.N
RO-RO’nun yabanc›lara sat›laca¤› duyurularak flirketi-
nin yüksek bir bedelle sat›lmas› amaçlan›yor. Tafl›ma-
c›y› RO-RO’ya mahkum ederek flirketin de¤erini art›r-
mak!.. Yap›lmak istenilen bu. Kendi ç›karlar› u¤runa
sektörlerini, ülkemiz ihracat›n› yok etmeyi göze ala-
biliyorlar. Bu oyun bozulmal›. Aksi felaket olur.”

EErrooll  SSooyylluu::  SSaatt››flfl››nn  ssiisstteemmllee  iillggiissii  yyookk

RODER ‹kinci Baflkan› Erol Soylu, flirket sat›fl›n›n

sistem de¤iflikli¤i ile ilgisinin olmad›¤›n› savundu.

Soylu, flöyle dedi: “Son zamanlarda birçok Türk flirketi

sat›ld›. Bu sat›n almalar peflinde gezen ciddi bir

para var. Türkiye’de çok ciddi sat›fllar oldu. Deniz-

cilik piyasas›nda da trend yükseldi. Acaba bizim flir-

ketimizin de¤eri nedir diye bakmak istedik. 600 mil-

yon dolarl›k bir yat›r›md›r. Bu çal›flma önümüze gele-

cek. Birden fazla al›c› ç›karsa pazarl›k da olur.

Dokuz gemimiz ve bir liman›m›z (Pendik) var. Çeflme 

Liman›, Ulusoy’un. U.N RO-RO alt›nda üç flirket var.

Grup sat›fl› söz konusu. U.N RO-RO’da 46 ana hissedar

var. Ba¤l› flirketlerdeki ortak say›s› 212. Bu sat›fl›n

T1 sistemi veya T‹M gibi kurulufllar›n piyasaya girme-

si ile ilgisi yok. (Milliyet, 14 Kas›m 2006)
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20 Kas›m 2006 Pendik / ‘Kay›tl› Toplant›lar’ Bafll›yor

Henüz gelecekte yaflanacak haber yo¤unlu¤u bafllamam›flt›. Ama yine
de o gün baflka bir hava vard›. Pek çok ilk birden yaflan›yordu. Daha son-
ra yaflanacaklardan ise tam anlam›yla habersizdiler. ‘fiirketi satmak’ gibi
son derece önemli bir karar›n al›naca¤› toplant›da, karizmatik baflkan Saf-
fet Ulusoy, ortaklar›n›n kendi ad›n› verdikleri terminalde yoktu. Ciddi
sa¤l›k sorunlar› yaflayan Saffet Ulusoy’un bilgisinde yap›lan bu toplant›
öncesinde sat›fla iliflkin ad›mlar at›lm›flt›. O gün hasta olsa da; ‘U.N RO-RO
art›k sat›labilir k›vama geldi, piyasa koflullar› da buna uygun’ görüflünü
paylaflan ço¤unluk hisse sahipleri aras›nda Saffet Ulusoy da vard›. 

Giriflimler bafllam›fl, Citigroup ile temas kurulmufl, ‘kapal› kap›lar
ard›nda’ da olsa 6 Kas›m 2006’da ortaklar›n yüzde 90’› aflan k›sm›n›n
kat›ld›¤› bir toplant› yap›lm›flt›. Deyim yerindeyse ‘mal k›ymete binmifl’,
o gün kendi aralar›nda ço¤unlukla ‘satal›m’ karar›n› verenler, d›flar›
ç›k›nca ‘acaba’ m› diye düflünmeye bafllam›flt›. Daha da ötesi art›k sat›fl
‘dile düflmüfl’, sektörde flirketin sat›laca¤› konufluluyordu. Sat›fl›n boflluk
yarataca¤›, bu nedenle yeni bir flirket kurulmas› gerekti¤i dile getiri-
liyordu. Giriflimlerin olumlu sürdü¤ü ve bugün yar›n baflka bir operatör
taraf›ndan, daha büyük kapasiteli ve modern gemilerle seferlere bafllana-
ca¤› duyurular› yap›l›yordu. ‘Mal› öldürmek’ isteyen, bunun için de
‘zaten bu flirket para etmez’ diyenler de yok de¤ildi… 

Daha söylentisi bile sektörü altüst eden bir konunun tart›fl›laca¤› bu
toplant›n›n, ortaklar d›fl›nda da kat›l›mc›lar› vard›; Citigroup temsilcileri.
Biraz sonra; ‘Evet satal›m. E¤er cayarsak, cezaland›r›lmaya raz›y›z’ kara-
r›n› onaylayacak olan tafl›mac›lar› bilgilendireceklerdi. ‹mzalar›n, oyla-
r›n, tutanaklar›n; merak, kayg›, sevinç gibi duygularla harmanland›¤›
görülüyordu. Dile kolay; 700-800 milyon avrolardan bahsediliyordu.
Baz›lar›n›n hiç duymad›¤› ekonomik terimler, ancak uzman› olanlar›n, en
az›ndan s›k› merakl›lar›n›n anlayabilece¤i teknik terimler defalarca aç›k-
lan›yordu. U.N RO-RO ortaklar›; gerçekten de yorucu bir toplant› sonun-
da, geriye dönüflü hayli zor bir yola girmiflti. Bu zor günün bafllang›ç
konuflmas›n› U.N RO-RO ‹flletmeleri CEO’su Cüneyt Solako¤lu yapt›.

Cüneyt Solako¤lu: Bu, bugüne kadar yapt›¤›m›z genel kurullar›n için-
de do¤al olarak ve do¤ru olarak en yüksek kat›l›mla yap›lan toplant›d›r.
fiu anda toplam pay olan 125’in 123,87’si temsil ediliyor. Aram›zda sa-
dece Say›n Metin Akdurak bulunmuyor. Kendisi yurtd›fl›nda, yetiflmeye
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çal›flacakt› ama yetiflemeyecek. Kendisi asaleten ve Metin Akdurak Bey-
nelminel Nakliyat ad›na 1,125 lotu temsil ediyor. 

Gündemde öncelikle ben konuyu takdim edece¤im. ‹kinci madde;
arac› kurumun teknik konularda sunumu. Söylenecek fley flu: Bir flirketin
de¤erlemesi hangi kriterlere göre yap›l›r ve bu uluslararas› standartlarda
bu kriterlerin bizim flirkete aplikasyonu nas›ld›r? Burada bir ayr›nt› ola-
rak söylemek istiyorum: Citigroup, bir sat›fl brokerli¤i yapaca¤› için
bugüne kadar herhangi bir flekilde fiyat telaffuz etmedi, etmeyecektir
de… Sadece izlerini verecek. Mesela; ‘Gelecek senenin EBITDA’s›n›n
iflte 13 misli maksimumdur, 7 ile 13 aras› de¤iflir’ denildi¤i zaman,
‘Gelecek senenin EBITDA’s› 55-57 milyon avrodur’ diye ben araya
girece¤im. Dolay›s›yla size zihinsel olarak çarpma bölme ifllemi kalacak.
Kald› ki; bir sat›fl, ötekisinin ayn›s› anlam›na gelmiyor. Yani baz› flirket-
ler yeri geldi¤i zaman EBITDA’n›n 20 misline ç›kabiliyor. Halbuki bu
konudaki ortalama 7 ila 13 fleklinde görünüyor. Bu flekilde burada esas
olan sistem flu: Önce, haz›r ortaklar›m›z›n hepsi buradayken bu olay›
sizinle paylaflmak istiyoruz: Öncelikle sat›fla arz edelim mi, etmeyelim
mi? Görücüye ç›kal›m m›, ç›kmayal›m m›? Ve burada da yönetim kuru-
lundaki büyük hissedar arkadafllarla bizim vard›¤›m›z bir prensip anlafl-
mas›, anlay›fl› var. ‘Nitelikli ço¤unluk’ dedi¤imiz, yani yüzde 70’i aflan,
yüzde 75 civar›nda ço¤unluk varsa biz sat›fla arz etmek istiyoruz. Yüzde
60’la, 63’le, 65’le bu konuyu gündemden kald›rmaya da haz›r›z. Yani
burada biz beraber yola ç›kt›k, on üç y›l› idrak ettik, on dördüncü seneye
geliyoruz. Yüzde 51’in oyuyla sat›fl gibi hayati bir fleye niyetimiz yok.
Ortaklar olarak büyük bir ço¤unlukla ‘görücüye ç›kal›m’ diyorsak, birinci
evreyi geçece¤iz. Ondan sonra; yine bu toplant›da birinci evreyi geçer-
sek, bu takdirde de minimum bir taban fiyat› konusunda, Citigroup’un
bize verece¤i fikirler ve sizin kafan›zdaki düflünceler do¤rultusunda, bir
minimum taban fiyat belirleyece¤iz. Bu taban fiyat›n da manas› flu olacak:
‘Belirlenen taban fiyattan afla¤› bir fiyat gelirse, biz sat›flla ilgilenmiyo-
ruz.’ Bu; ‘bundan üstte en fazla ne gelebilir’e do¤ru gitmek demektir. 

Uluslararas› piyasada bu tür flirketlere daima iki tip al›c› gelebiliyor.
Biri, ‘stratejik ortak’ dedi¤imiz, bizim yapt›¤›m›z ifli yapacak olanlar;
di¤eri, ‘finansal ortak’ denilen, do¤rudan do¤ruya emeklilik fonlar› ve
benzeri fonlar› yöneten ve paraya para kazanmak üzere yola ç›km›fl grup-
lar. Bunlar›n elinde çok belirgin fleyler var ve belirli prensiplerle gitmek
zorundalar. Yani iflte bu firman›n ne kadar kredibilitesi, ne kadar daha
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kredi kald›raca¤› onlar için çok önemli husus. Bizim bunlar› hazmetme-
miz, anlamam›z çok gerekli de¤il. Ama onlar›n verebilecekleri para, ba¤l›
olduklar› formüllere paralel belirli bir noktada kalacak. As›l bizim hedef-
ledi¤imiz; taban fiyat› koyarken düflünmemiz gereken k›s›m, stratejik al›-
c›lar. Tabii ki liman›m›z, print›r›m›z, gemimiz var. Bunun kaç lira edece-
¤ini herkes üç afla¤›-befl yukar› yapabilir. Fakat bunlarla ba¤l› olmayarak
kurulan sistemin bugüne getirilmesi, dolay›s›yla bir ederi var. Ayr›ca bu
ederin üstüne bir misal vereyim; Attica firmas› buraya gelip almak iste-
di¤i zaman, bizim için bir stratejik ortakt›r. Ne yapar Attica, Yunanis-
tan’da yar›madan›n birçok yerinden Avrupa’n›n birçok noktas›na sürekli
ROPAX’lar›, RO-RO’lar› ile servis yapar. ‹stanbul, onun Türk arabas›n›n
kendisine direkt geldi¤i ve oradan da distribute (da¤›t›m) edebilece¤i çok
büyük bir pazar. Yani ‹stanbul’dan kaçacak 3 bin araba bile onun için
önemliyken, birdenbire oradan gelebilecek 70-80 bin arac›n içinden
seçebilece¤i 3-4-10 bin… Bundan sonraki bir baflka destinasyona tafl›ya-
ca¤› müflterinin peflinde koflmak istiyorsa buran›n ederi nedir? Gemileri
toplars›n›z, varl›¤› toplars›n›z; 10 lira... Onun için biz 12 lira edebiliriz.
Çünkü iki flirketi birlefltirip buradan yarataca¤› bir sinerji, günün sonunda
kasas›na 13 liral›k, 15 liral›k de¤er sa¤l›yor olabilir. Keza Türkiye, Güm-
rük Birli¤i anlaflmas›yla Ortak Pazar ülkesi konumunda. AB’ye resmen
dahil olup olmamas›ndan ba¤›ms›z olarak 60-65 milyonluk, tüketen ve
son derece aktif yaflayan, önemli bir k›sm› da Belçika kadar zengin ve
ticaret hacmi de son derece önemli bir ülke. Ayr›ca da stratejik olarak,
yani jeopolitik itibariyle de çok istikbal vaat eden bir pazar. Irak savafl›-
n›n bitirilebilme ihtimali var. Bunlar, üç-befl ya da otuz sene sonra da ola-
biliyor. Suriye, M›s›r ve ‹srail’in kat›laca¤› bir Do¤u Akdeniz pazar› da
olabilir. Karadeniz’i art›k zengin ülkeler s›n›rlamaya bafllad›. Romanya
keza 1 Ocak’da AB’ye giriyor. Dolay›s›yla Karadeniz’de çal›flmak iste-
yebilir. Do¤u Akdeniz’de çal›flmak isteyebilir. Bütün bunlar›n atlama
tafl› olarak da flirketimizin art› bir de¤eri olabilir.

Bir baflka husus; özellikle son üç-dört senedir denize nimet ya¤›yor.
Tabii ki bu nimetten biz de yararland›k. 2000 y›l›nda 42 milyon dolara
ald›¤›m›z gemiyi 2004 sonunda 41,5 milyon dolara satt›k. Yani befl sene
kulland›ktan sonra bu fiyata satt›k. Bunlar›n hepsi denizdeki konjonktü-
rel yükselmenin sonucu. Bu yükselmenin sonucu, denizde son derece
yüksek para var. Armatörlerde biriken büyük para var. Avrupa’daki
büyük armatörlerde de milyar dolarlar art›k günlük konufluluyor. Bir örnek
vereyim: Gemilerimizi infla ettirdi¤imiz tersanenin sahibi olan Hennig
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Oldendorff’un 125 parça gemisi vard›. Bunun 80 parças›n› yüksek piya-
sadan satt›, 1 milyar dolar› bankaya koydu, flimdi ifl bak›yor. Oldendorff,
Avrupa’da çok büyük isim yapm›fl biri de¤ildir. Oldendorff’a gelene kadar
yirmi tane dev flirket var. Dolay›s›yla bizim, ‘bo¤aza göre’ bir lokma say›-
labilecek pozisyonumuz var.  

Bu izahatlardan sonra zaten açm›fl olduk, resmi aç›l›fl› da yapal›m.
Biz, belirli bir fikir sahibi hissedarlar olarak önce bir karar verdik. Sonra
bu karar›m›z› bütünle paylaflmak gere¤i hissettik. Çünkü bu flirketin -çok
flükür ki; böyle alelade bir nakliye flirketi veya gemi firmas› de¤il- Tür-
kiye ekonomisinde ve nakliyesinde son derece önemli ifllevi var ve bu
flirket nevi flahs›na münhas›r bir flirket oldu¤u için de kamuoyunda ‘sata-
r›z, satt›r›r›z, satt›rmay›z’ gibi konuflmalar oldu. Öyle olunca, ald›¤›m›z
bilgileri hepinizle paylaflal›m, hep beraber konsensüsle bir karara varal›m
istedik. Sizin bu karar›n›z, ‘Hay›r biz görücüye ç›kmak istemiyoruz. Fev-
kalade güzel bir iflimiz var. Biz devam edece¤iz,’ fleklinde tecelli edebi-
lir. ‘Hele bir ç›kal›m bakal›m, nedir ederimiz?’ diyebilirsiniz. Her iki fl›k-
ta da ‘ç›kal›m, bakal›m, ne ederiz’in cevab›n› aramas› gereken kiflilerin
bafl›nda ben var›m flirketteki görevim itibariyle… ‘Hay›r, satmayaca¤›z!’
dedi¤iniz zaman da yine yönetim kurulundaki bu karar devam etti¤i
sürece, yine günlük iflleri yürütmekle ben görevlendirilece¤im. Dolay›-
s›yla, müsaadenizle ben, kiflisel fikrimi belirtmeyece¤im toplant›n›n
sonuna kadar… Toplant›n›n sonunda kendi reyimi de kullan›r›m… 

Bu toplant›da hepinize rey pusulas› da da¤›tt›m. Orada hepinizin tem-
sil etti¤i oylar›n adetlerine dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir yanl›fll›k
oldu¤unu sanm›yorum. Sonunda toplant›da hep beraber fleffaf bir flekilde
sonucu da görece¤iz, sonuca göre de davranaca¤›z. Sonuca göre davran-
man›n evrelerini bilahare Citigroup bize anlatacak. Ama ben bugün, flir-
ketimiz için son derece önemli olan bu toplant›da, önce; on üç sene
evvel çok primitif bir flekilde kuruldu¤umuzu, kira vermeyelim diye
UND’nin toplant› salonunu bir süre kulland›¤›m›z› söylemek istiyorum.
Hatta flöyle bir an›m da var: Say›n Cemil Bayülgen’i, Erol Bey ile birlik-
te Dedeman Oteli’nde görüflerek, yuvas›ndan ettik. “Biz istikballiyiz, çok
iyi çal›flaca¤›z, iki tane de gemi alaca¤›z,” dedik. Geldi¤i zaman ben ken-
disinden bir parça utanm›flt›m. O zaman kendisine bir ofis sa¤layamam›fl-
t›k. UND’nin Mecidiyeköy’deki binas›n›n toplant› odas›na bir koltuk
koyduk. Masa da devasa büyüktü. Sonra o masada Memduh (Koçyi¤it)
Bey’i orada ifle ald›k. Burada hepimiz flükretmeliyiz. Bu on üç senede
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flans›m›z yaver, ifllerimiz iyi gitti. Biz uluslararas› pazarda konuflulan,
habere ç›kan hatta son ald›¤›m bir davetle Edinburgh Üniversitesi’nde
düzenlenen bir seminerde bafll›bafl›na incelenmeye al›nan bir flirket
olduk. Bunun için Tanr›’ya ne kadar flükretsek azd›r. Ben de o flükür dua-
s›yla bu toplant›y› açmak istiyorum. Sonra bir de Afl›k Veysel’in saz›yla
sohbet etti¤i bir fliiri vard›r, der ki; ‘Ben bir insano¤lu, sen bir dut dal›, ben
atam› sen ustan› unutma hey!’ Bu, benim çok hofluma gider. O gün 
Bulgaristan’da, Yugoslavya’da sorun var. Mermiler Türk floförünün 
üstüne ya¤›yorken bu flirketi kurmaya bizi inanmaya zorlayan bir lideri-
miz vard›. Hakikaten az buz paralar da de¤ildi. Maksimum 8 hisse al›na-
biliyordu. Beheri 70 bin dolar dedi¤imiz zaman 500 bin dolardan fazla
bir parayd›… Bunu gerçi biz iki sene taksitle ald›k ama bu az bir para
de¤ildi Kas›m 1993’te. Tam on üç sene olmufl, yine kas›m ay›nday›z…
Gemilerimizi al›rken birinciyi ald›k, ikincisinde bizi 94 krizi yakalad›.
Onun, krizde gemisini limana salimen götürmesi unutulamazd›r. Hakika-
ten de¤il inkar, hep flükranla an›l›r. 2001 senesindeki o sinirli atmosfere
bir de ekonomik kriz eklendi¤i zamanki o kötü günler yine unutulmazd›.
Bizi o günlerde moral olarak her zaman inanc›yla ayakta tutan Say›n Bafl-
kan›m›z, benim otuz dört senelik ustam, dostum, a¤abeyim, arkadafl›m
hepinizin de benzer duygular› hissetti¤inizi bildi¤im Saffet a¤abeyimize
hem bir selam gönderelim hem de acil flifalar dileyelim. Bugün, burada
olmak isterdi. Fakat gelmemesini, bir parça da biz tavsiye ettik. Birincisi;
yönetim kurulu toplant›s›na geldi¤i zaman bizim geleneksel bir tutumu-
muz var; hepimiz bafl›m›z› ondan yana çeviriyoruz. Hele de flimdi hastay-
ken, ‘hissiyat› ne’ diye anlamaya çal›fl›yoruz. O zaman, kendi fikirleri-
mizden daha çok ve belki de içgüdüsel olarak onun söyledi¤ine do¤ru
kayabiliyoruz. Bu, birinci toplant› (6 Kas›m 2006) öyle oldu. Öyle oldu-
¤unu ertesi gün anlad›k. Bu toplant›ya gelmemesi dolay›s›yla bizim art›k
birinci s›n›f tüccarlar olarak, gerçekten neyi düflünüyorsak onu konuflaca-
¤›m›z›, gerçekten neye inan›yorsak onu savunaca¤›m›z› biliyorum. Dola-
y›s›yla bugün alaca¤›m›z karar›n son derece bilinçli, son derece rahat ve
sonradan piflman olunmayacak bir karar olmas›n› da hem temenni ediyo-
rum, hem de bundan oldukça eminim. Burada bizim yapmam›z gereken
bir tek fley var; sizin bu önemli karar›n›z› mümkün mertebe bilgiyle
donatmak, yani sizi yan›ltmamak ve karar›n›z›n do¤ru olmas›n› sa¤lamak.
‹stedi¤iniz, merak etti¤iniz her konuda sorular›n›z› detayl› bir flekilde
cevapland›rmak... Bunu yaparsak, görevimizi yerine getirmifl oluruz. 
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Masada oturufl s›ras›yla; bafltaki arkadafllar›m›z bizim yeminli mali
müflavirlerimiz. fiükrü (Yavuz) Bey ve Ercan (Çardak) Bey, flirketimizde
görev yaparlar. fiirketin halihaz›r durumuyla ilgili ya da sat›fl oldu¤u tak-
dirde bu sat›fltan sa¤lanacak has›lat›n özel kifliler olmas› ya da tüzel kifli-
lik olmas›na göre vergisel sonuçlar› hakk›nda sorabileceklerinizi yan›tla-
mak üzere buradalar.

Citigroup, Türkiye’de özellefltirme konusunda ve flirket sat›fllar›
konusunda tart›flmas›z lider bir grup. Dört y›ld›r aç›k arayla en büyük
rakamlar› hep bunlar yap›yor. Çok tan›d›¤›m›z, bildi¤imiz, duydu¤umuz
ne kadar sat›fl varsa hepsinde ya al›c›n›n ya sat›c›n›n taraf›n› teflkil ettiler.
Bunlar›n içinde TÜPRAfi, Mey Grubu dahil çok say›da kurulufl var.
Citigroup büyük bir grup ve her flirket için görev bölümü flöyle yap›l›yor:
Bir tanesi bankac›l›k kesiminden, bir tanesi ilgili ülkenin grubu,
shipping’den (denizcilikten) deneyimli iki-üç kifli oluyor. Bunlar bir araya
geldi¤inde bir tim oluflturuyor. Aralar›ndan tim baflkan› seçiliyor. Bun-
larla yönetim birebir iliflkiye girerek, flirket bilgileri toplan›yor, bir data
oluflturuluyor. Bunlar›n bir k›sm› al›c›lara veriliyor. Mesela ben Attica’ya,
son dakikaya kadar baz› can al›c› bilgileri vermek istemem. Çünkü alma-
d›¤› takdirde, adam›n bu piyasaya gelmesi için ifltah›n› kabartacak bir
sonuca varacak bir bilgi paylaflmas›n› yapmam için sebep yok. En sonunda
s›ra, ba¤lay›c› olmayan tekliflerin al›nmas›na geliyor. Buraya kadar
hepsi yönetim ile tim aras›nda gidiyor. Buyurun…

Mehmet H›fz› Pir: Gizlilik anlaflmas› yapmak mümkün ama…

Cüneyt Solako¤lu: En baflta gizlilik anlaflmas› var. Gizlilik anlaflmas›
tabii ki bankalar için çok ciddi sonuçlar do¤uran, bizim gibi kendini ciddi
kabul eden firmalar için de son derece riayet edilmesi gereken bir fley.
Ama at›yorum; ‘bir baflka armatör taraf›ndan gizlice okunur’ da var. Ondan
sonra bu teklifler topland›¤› zaman, bizimle huzurda tekrar toplant› yap›-
yorlar; ‘A firmas› flu civarda bir teklif verdi, B firmas›, C firmas› var. Ele-
mine edece¤iniz firma var m›?’ diye soruyorlar. Reddedebilece¤iniz firma
olabiliyor. ‘Ben buna satmam’ diyebiliyorsunuz. Kalanlar›n içinde en son
aç›k art›rma -birden fazla kifli kald›ysa- dedi¤imiz sisteme giriliyor. Bun-
lar hep fleffaf yap›l›yor. Görücüye ç›kma karar› al›rsan›z mutlaka bir tem-
silci seçmeniz gerekiyor. Size iki temsilci teklif edece¤iz. Bu temsilciler-
le sürekli görüflülecek. Temsilciler dönüp sizinle devaml›, s›k s›k toplan-
t›lar yapacak. ‹ki-üç ayda bir, girdi¤imiz evreyi sizinle paylaflaca¤›z. Ve
sizin fikirlerinize göre iki kifliyi elimine edece¤iz ya da hepsini devam 
ettirece¤iz. En son ‘satt›m’ laf›, o müzayededeki meflhur ‘satt›m’ laf› yine
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sizinle paylafl›l›p sizinle görüflüldükten sonra yap›lacakt›r. Yani burada,
uluslararas› arenada ciddi bir kuruluflun yine uluslararas› çok ciddi flöhre-
tini ispat etmifl, son derece aç›k ve dürüst davrand›¤›n› bütün Avrupa’n›n
çok yak›ndan bildi¤i bu arac› ile flirketimiz aras›nda, herkesin huzurunda
bir anlaflma olacak. Diyelim ki biz bugün toplant›da yüzde 83 olarak
sat›fla ç›kmaya karar verdik, tabii bir fleyi de ilave etmem laz›m; ‘Hele bir
ç›kal›m bakal›m fiyat›m›z ne kadar, bakt›ktan sonra satmayal›m,’ olmaz.
Bu, ciddiyetle ba¤daflmaz. Çünkü koyaca¤›n›z taban fiyat›n üstünde bir
fiyat geldi¤i zaman, o gün ‘satm›yorum’ demeniz için mutlaka mant›kl›
bir sebep olmas› gerekir. Aksi, ticaretin kurallar›na s›¤maz. Yani o zaman
insanlar› oyalam›fl olursunuz. Dolay›s›yla böyle bir anlaflman›n sonunda
yüzde 83’ü teklif ederiz. Diyelim ki A firmas› sat›n alacak. Yüzde 83 sat-
mak istiyor, 17 de; ‘Ben ortak olarak kalaca¤›m,’ diyor. Yüzde 83’ü tek-
lif eder, sunar›z. Diyelim ki buras› 1 milyar avroya gidiyor. Al›c› kurulufl,
ortaklara 830 milyon avro öder ve flirketin yüzde 83’ünü sat›n al›r. Kalan
yüzde 17’si, ayn› flartlarla ortak olarak devam eder. Ondan sonra o 17
belki ayr› bir pazarl›k yapar -yani al›c›yla- ve belki o gün, belki o günden
üç-befl sene sonra belki ucuza, belki pahal›ya satar. Bu da tamam›yla o pay
sahibi arkadafl›n›z›n do¤al hakk›d›r. Ama bizimki sermaye piyasas›na aç›k
olmad›¤› için bir ça¤r› yapma mecburiyeti yoktur. Yani ‘Efendim ben bu
fiyata ald›m, bir ay içinde bana bu fiyata veriyorsan›z verin,’ demek mec-
buriyeti yoktur. E¤er isterse yapar, istemezse yapmaz.

Bir de flirketimizin nesini sat›yoruz, ‘ne yap›yoruz’u anlatmam laz›m.
Buras› bir sistem. Bu sistemin içinde U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi.’nin
d›fl›nda üç buçuk flirketimiz var. Buçu¤u; Köprü Denizcilik dedi¤imiz
Hayri Ekinci gemisinin Taner (Gürkan) Bey ile, eski Ege RO-RO ile
40-60 ortakl›¤›n› bir kenara b›rak›rsak, U.N RO-RO’nun yan›nda üç tane
daha flirketimiz var. Dentafl, U.N Gemicilik ve U.N Deniz ‹flletmecili¤i
var. Bunlar, gemi baz›nda ortakl›klard›r. 2000’de, ‘At›l›m ve Birlik gemi-
lerini al›yoruz, ortak olanlar?’ dedik ve ald›k. Ondan sonra arkas›ndan
Saffet Ulusoy ve Marmara gemisi için bir flirket kurduk. En sonunda da
Trieste ve Pendik gemileri için bir flirket kurduk. Bunlardan üç flirket de
hayatta. Fakat bizim para edebilen fley; bir flirketin yar›s›, üçte ikisi ya da
yüzde yüz’ü de¤ildir. Para eden; kontroldür. Uluslararas› piyasada yüzde
45 hisseyi 10 liraya al›rs›n›z, yüzde 6’s› baflka birindedir, o k›sm›n› birim
bafl›na 30 liraya alabilirsiniz. Çünkü 40, onsuz bir fleye yaramayabilir. 51
oldu¤u zaman, hatta 50 vard›r, 1 hisse bazen servet eder. Bunun gibi biz
kontrolü esas al›yoruz. 
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Burada flöyle bir manzaram›z var: U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi. çat›
kurulufl. Bizde holding olmad›¤› için böyle dizayn edildi. Bizim d›fl›m›zda
yani U.N RO-RO’nun ortaklar›n›n d›fl›ndaki ortak say›s› bu flirkette yok.
U.N RO-RO’nun flu anda 46 orta¤› var. 48 ile kurulmufltu. Tamam› bizim
taraf›m›zdan kontrol ediliyor. U.N Deniz Tafl›mac›l›¤› A.fi.’nin 64 tane
harici orta¤› var. Yani U.N RO-RO’nun orta¤› olmayanlar var. Bunlar›n
toplam›, bu flirketin yüzde 30’unu teflkil ediyor. 40 tane U.N RO-RO’nun
ayn› zamanda orta¤› var ki; bunlar›n hisseleri yüzde 25’i tutuyor. U.N
RO-RO’nun da bu flirkette yüzde 45 hissesi var. Demek ki kontrol oran›-
m›z; U.N RO-RO’nun ortaklar› veya yüzde 83’ü bütün hisseleri satt›¤›
zaman, öteki hisselerini de satmak kayd›yla yani U.N RO-RO’daki hisse-
lerimiz art› U.N Denizcilik, U.N Gemicilik ve U.N Deniz ‹flletmecili-
¤i’ndeki ortaklar› satt›¤›m›z zaman kontrol oran›m›z; e¤er hepimiz satar-
sak yüzde 70, bir k›sm›m›z satarsak yüzde 63, 65, 68. Gemicilikte 86
harici orta¤›m›z var yüzde 35,25... 43 tane U.N RO-RO’nun orta¤› var,
yüzde 22,3... 42,63 de U.N RO-RO ‹flletmeleri’nin bizzat ortakl›¤› var.
Burada da yüzde 64,75 var. U.N Deniz ‹flletmecili¤i’nde daha da yüksek
oranlar›m›z var. 67 tane harici orta¤›m›z var; yüzde 26,25... 43 tane U.N
RO-RO orta¤› var; yüzde 13,25... Yüzde 60,50 de RO-RO’nun hissesi var. 

Görülüyor ki; buradaki hisselerimizin de¤eri sadece U.N RO-RO
orta¤› oldu¤umuz için gelmiyor, ayn› zamanda U.N RO-RO’nun yani
orta¤› oldu¤umuz firman›n, bu flirketleri kontrol etti¤i için de de¤eri art›-
yor. Yoksa gemi baz›nda bakarsan›z, U.N RO-RO’nun hisseleriyle U.N
Gemicilik’in hisseleri -hele bugünlerde- çok farkl› de¤il. Niye? Bir liman
var baflka ama iki tane büyük gemiye karfl›l›k bizim iki tane 200’lük, bir
tane yirmi sekiz yafl›nda -o da ortak- gemimiz var. Gelecek olan iki gemi,
2008’e siparifl edilen gemi de RO-RO’nun üstünde. ‹lave söyleyecek bir
fleyim yok. Yani ben istiyorum ki herkes s›rayla söz al›p… En son flunu
söyleyebilirim; bizim dokuz ayl›k operasyonel kar›m›z, ‘amortisman, kur
fark› yok’ kar›m›z 32 milyon avroyu buldu. Biz, 45 ile 48 milyon avro
EBITDA’ya do¤ru kofluyoruz. Bu EBITDA bizim ilk hesaplar›m›zda 45
olacak diye düflünüldü. 47 olursa hatta 49’a kadar gelirse flaflmayaca¤›m.
Dikkatinizi çekmifltir. Bugün pazartesi, haftan›n en zay›f günü. Sabahle-
yin 180 araçla aç›ld›k. Çünkü dünden arabam›z artt›. Cuma, cumartesi,
pazar büyük gemi; bugün de büyük gemi var. Doluyuz maflallah! Dola-
y›s›yla firmam›z›n borçlar›n› ödemede en ufak bir s›k›nt›s› yok. Bugün;
k›rk befl, elli, altm›fl günlük çekler ve bankadaki param›z, art› kasam›z 30
milyon avro civar›nda. Bu flirketin afla¤›-yukar› 12-13 milyon avro iflletme
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sermayesine ihtiyac› var. Çeklerin vadeleri, bankalarla yapt›¤›m›z anlafl-
malarla altm›fl güne ç›kt›¤› için… Yar›n sat›lacakm›fl gibi hiç davranma-
d›k, davranm›yoruz. Bayramdan evvel perflembe günü (19-10-2006),
Ambarl›’da bir arazi sat›n ald›k. Tekfen’den ald›k. fiükrü (Atak) Bey sa¤
olsun, bu ifli bize önerdi. Arsay› yedi sekiz ay önce bulmufltu. Tekfen’in
gayrimenkul grubundan 36 dönümlük k›sm›n› sat›n ald›k. 16 dönümlük
Saffet Çebi’ye ait bir yer var. 19 dönümlük bir yer de Makyol, Saffet
Çebi’ye ait. Ortada 36 dönüm flu anda bize ait, ald›k. 13 dönüm de köy-
lülere ait. fiu anda toplan›yor. Büyük bir k›sm›nda mutabakat sa¤land›.
En son Çebi ile de konuflmam›z flu: Onlar bu arsay› spekülasyon için
alm›fllar. Ya bize kendi hisselerini yüksek fiyatla satacaklar ya da ortak-
l›k fleklinde RO-RO terminali yapaca¤›z. Terminal bafll› bafl›na bir sis-
temdir. Sonuçta kar›na da ortak olacak ama mühim olan fley fludur; ayn›
yerden, Set Terminali’nden kalk›yoruz. Burada Ambarl› giderek önem
kazan›yor. ‹stanbul’un Avrupa yakas› giderek tafl›malarda büyük pay
almaya bafllad›. Hatta bir naz›m plan çal›flmas›nda da ‹stanbul bölgesinin
sanayisini K›rklareli’ne kadar, Trakya’ya yaymak gibi bir plan var.
Dolay›s›yla bizim buradaki mükemmel terminalimizi bir de e¤er Ambar-
l›’daki terminalle taçland›r›rsak, bu flirketin s›rt› hiçbir flekilde yere gel-
mez. Kar›m›z yerinde, ifllerimiz yolunda, çal›flma olarak da ‘biz yar›n
sat›l›yoruz, sat›ld›k’ diye bir noktaya girmifl de¤iliz. Karar tamam›yla
özgür iradelerinizin, tamam›yla sizin. Ve rica ediyorum, ben flimdi bura-
dan da isim okuyarak, konuflmalar›n›zda tabii ki kendi fikirlerimizi aç›k-
layaca¤›z, fakat mümkün mertebe de ‘tamam satal›m’ ya da ‘hay›r satma-
yal›m’ demeyelim. Citigroup da gelene kadar insanlar kendi fikirlerini
bir parça, -uzun olmas› flart de¤il, uzun olursa da hiçbir sorun yok- ‘sata-
l›m niye, satmayal›m niye’ fleklinde bir fikir olarak söylesinler.

Bunlar oylama fleklinde de¤il. Bu konuflmalar s›ras›nda pekala
‘satmayal›m’ diyen arkadafl, en sonunda oyunu ‘satal›m’ diye kullanabi-
lece¤i gibi ‘satal›m’ diyen bir arkadafl, sonunda oyunu ‘satmayal›m’
diye kullanabilecektir. Zaten bu toplant›n›n sebebi ve güzelli¤i de odur.

Erol Soylu: Tekrar teknik bilgiye ihtiyaç olmas›n, mali aç›dan da
gerekli bilgiler verilsin, o arada belki Citigroup da gelmifl olacak. Ondan
sonra karar veren; her fleyi sormufl, anlam›fl olarak karar versin. 

Cüneyt Solako¤lu: Do¤ru söylüyorsunuz…

Toplant›n›n bu k›sm›nda flirket mali müflavirinin yapt›¤›; sat›fl halinde
gerçek ve tüzel kiflilerin ödeyecekleri vergi türleri ve oranlar› konusundaki
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aç›klamalar sürerken, zaten beklenmekte olan Citigroup yetkilileri de
gelerek toplant›ya dahil oluyordu. Art›k s›ra Citigoroup’un sunumuna
gelmiflti. Söz, grup sözcüsü ve Citigroup’un Türkiye Bölümü Baflkan›
Ça¤layan Çetin’deydi. 

Ça¤layan Çetin: Ben, Ça¤layan Çetin. Citigroup Türk Yat›r›m Banka-
c›l›k baflkan›y›m. Bay Jose Garza, shipping alan›nda Ortado¤u ve Avru-
pa’daki geliflmifl ülkelerdeki flirket al›m-sat›mlar›ndan sorumlu genel
müdürümüz. Özellikle shipping alan›ndaki flirket al›m sat›mlar›nda bu
bölgede çok say›da ifllemini gösterece¤iz sizlere. Kendisi bu ifllemlerde
dan›flmanl›k yapm›fl kifli. Medyadan da takip etti¤iniz gibi gerek Özellefl-
tirme ‹daresi için gerekse Türkiye’deki baflka özel flirketlerin flirket al›m-
sat›mlar›nda da dan›flmanl›k yapt›k. Tolga Kara; kendisi benimle birlikte.
Kendisi Citigroup’un Türkiye Yat›r›m Bankac›l›k ekibinden. E¤er bu
proje ilerleyecek olursa arkam›zda Londra ve ‹stanbul ekibimizden baflka
arkadafllar var. Onlar› da ilerideki toplant›larda sizlerle tan›flt›raca¤›z.

Cüneyt Solako¤lu: Sizlere ‘hofl geldiniz’ diyorum. Ben, konuyu tak-
dim ettim. Ortaklar›m›z yüzde 100’e yak›n bir ekseriyetle buradalar.
Sizin flirket de¤erlendirmeleri ve sat›fl prosedürü konusunda bize verdi¤i-
niz bilgileri sizden bekleyecekler. Ça¤layan Bey, sunumunuzu yap›n›z.

Ça¤layan Çetin: Citigroup olarak Türkiye’deki flirket al›m sat›mla-
r›nda hangi ifllerde çal›flt›¤›m›z konusunda kendimizi tan›flt›rmak istemifl-
tik. Shipping alan›nda Jose Garza konuyu anlatacak sizlere… Jose Garza,
Citigroup Ortado¤u ve Avrupa flirket al›m sat›mlar›ndan sorumlu genel
müdürü. 

Jose Garza: Öncelikli olarak size flunu ifade etmek istiyorum. Özel-
likle shipping alan›nda Citigroup’un önemli deneyimleri var. Kendimizi
dünya çap›nda, shipping alan›nda en deneyimli banka olarak görüyoruz.
Ça¤layan size Türkiye’deki deneyimlerimiz konusunda bilgi verecek.

fiirket al›m-sat›mlar›nda, dünya çap›nda 120 milyar dolarl›k -bu sek-
törde- dan›flmanl›k yapm›fl durumday›z. Bu konuda bir numaray›z, rakip-
lerimizle karfl›laflt›rd›¤›m›zda. Ayn› zamanda flirket al›m sat›mlar›nda
dan›flmanl›k de¤il, bu sektördeki oyuncular›n kendilerine kapital bulmak-
taki çal›flmalar›nda da dan›flmanl›k yapmaktay›z. Citigroup bugün dünya-
n›n en büyük bankas›. Bu alandaki flirketlere borç verme konusunda da
tecrübelerimiz var. ‹simlerden baz›lar› size tan›d›k gelecektir. Bu sene
tam shipping olmasa da en büyük liman iflletmesi olan P&O flirketini,
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Dubaililer sat›n ald›. Gazetelerde de okumuflsunuzdur; Amerikan hükü-
meti, flirketin baz› limanlar› Amerika’da oldu¤undan, Dubaililer’in flirketi
ald›ktan sonra bu limanlar› Amerikal›lara devretmesini istedi. Bu, sektör-
deki bu sene en büyük flirket al›m›yd›. 5,1 milyar poundluk, 8,5 milyar
dolarl›k bir ifllemdi. Yine üzerinde çal›flt›¤›m›z ‘Tallink’, Estonya’da bir
shipping flirketi. Bu flirketten de söz edece¤iz. Çünkü baz› konularda U.N
RO-RO’ya benzer bir flirket. 

Ça¤layan Çetin: Bu sayfada yine Citigroup’un Türkiye’de flirket
al›m-sat›mlar›nda yapt›¤› dan›flmanl›klar yer al›yor. Citigroup, 2000
y›l›ndan bu yana 20 milyar dolarl›k al›m-sat›m iflleminde dan›flmanl›k
yapt›. Bunlar›n baz›lar›n› çok yak›ndan biliyorsunuz. TÜPRAfi’›n sat›-
fl›nda Özellefltirme ‹daresi’ne dan›flmanl›k, Türk Telekom’un sat›fl›nda
al›c› tarafa dan›flmanl›k gibi önemli ifllemler. Ayn› zamanda bizim sektö-
rü d›flar›dan takip eden bir organizasyon, ‘2002 y›l›ndan bu tarafa, Tür-
kiye’nin al›m-sat›m ifllemlerinde en iyi bankas›’ ödülünü verdi. Özellikle
Türk Telekom ifllemi nedeniyle 2006 senesinde bütün Avrupa’daki gelifl-
mekte olan piyasalardaki en iyi flirket al›m-sat›m ödülünü kazand›k. Bu
sayfada özellikle flu anda çal›flmakta oldu¤umuz ve daha önce kapatt›¤›-
m›z baz› ifllemleri göreceksiniz. Biraz önce bahsetti¤im TÜPRAfi, Türk
Telekom ifllemleri gibi. Bu sene yak›ndan yine takip etmiflsinizdir. Mey,
yani Türkiye’nin en büyük alkollü içkiler üreticisinin sat›fl›nda al›c› tarafta
Texas Pacific Grubu’na dan›flmanl›k yapt›k. fiu anda Cem Boyner’in flir-
ketlerinin sat›fl›na dan›flmanl›k yapmaktay›z. Yine Özellefltirme ‹dare-
si’ne TEKEL sigara bölümünde dan›flmanl›k yapmaktay›z. Elektrik özel-
lefltirmelerinde de dünyan›n en büyük elektrik üreticisine dan›flmanl›k
yapmaktay›z. Yapt›¤›m›z ifllemler hem sat›c› taraf›nda Türk flirketlerine
dan›flmanl›k yapmak, hem de ayn› zamanda ülkenize girmek isteyen
yabanc› sermayeyi çekmek. Gerçekten de Citigroup’da çal›flan Türklerin
en büyük gurur kayna¤›; biliyorsunuz son iki seneye kadar ne yaz›k ki
y›lda 1 milyar dolarl›k gibi yabanc› sermaye giriyordu, son iki y›lda bu
rakamlar 10-20 milyar dolara ulaflm›fl durumda. Bunlar›n ço¤unu da biz,
Citigroup olarak getirdi¤imize inan›yoruz. En önemlisi de çok yak›n
zamanda Akbank’›n yüzde 20’sini sat›n ald› Citigroup. Bu ifllemle birlikte
Türkiye’ye olan güvenimizi ve uzun vadedeki inanc›m›z› göstermifl olduk.

Jose Garza: Ça¤layan söylemediyse, bahsetmek istedi¤im bir nokta
var. Orada, bütün gördü¤ümüz ifllemlerin hepsinde buradaki ekip; Ça¤la-
yan, Tolga ve ben çal›flt›k. Ayn› zamanda bizlerle çal›flan arkadafllar da
var. Fakat bizim bu projede de liderli¤i alacak üç kifli olarak tüm proje-
lerde flahsen çal›flt›k.
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Ça¤layan Çetin: Önümüzdeki sayfalarda flirket de¤erlendirme ifllem-
lerinde özellikle uluslararas› al›c› gözünden, bu flirketleri nas›l de¤erlen-
dirirler ve hangi de¤erlendirme tekniklerinin kullan›ld›¤› konusunda
bilgi vermek istiyoruz.

Jose Garza: fiirket de¤erlendirmelerinde dört önemli teknik vard›r.
Bunlar› k›sa olarak anlatmak istiyorum. Daha sonra Tolga bunlar› sizle-
re açacak.

Bunlardan ilk olan›; sizin sektörde, Türkiye’de ya da uluslararas›
alanda halka aç›k olan flirketlerin de¤erlendirmesine bak›yoruz. 

‹kinci bakt›¤›m›z yöntem de; Türkiye’de uluslararas› alanda sizin sek-
törde sizin flirkete benzeyen flirketlerin sat›fl›ndaki ulafl›lan de¤erlemele-
re bak›yoruz.

Üçüncüsü biraz daha teorik bir de¤erleme çal›flmas›. ‹ndirgenmifl
nakit ak›fl› dedi¤imiz bir yönteme bak›yoruz. fiirketin ilerdeki kazanc›na,
kar›na, sat›fllar›na bakaraktan bugünkü de¤erini bulmaya çal›fl›yoruz.

Son olarak bakt›¤›m›z, leveraged buyout; bir iflletmenin borçlan›larak
sat›n al›nmas›. 

Son zamanlarda dünyaya bakt›¤›m›zda, her iki ifllemin bir tanesi özel
yat›r›m fonlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmekte. Özel yat›r›m fonu dedi¤i-
miz; -gazetelerden belki takip etmiflsinizdir, bu y›l Türkiye’ye ilk kez bu
fonlar girmeye bafllad›- Mey ‹çki Grubu’nun Texas Pacific Group’a
sat›lmas›. Texas-Pacific Group, bu özel yat›r›m fonlar›ndan birisi. Bu
fonlar› dünyan›n büyük sermayeleri yönetmekte. Kendileri 5 milyardan
tutun, 15 milyar dolara kadar fonlar üretmekteler. Bu fonlar direkt flirket
al›m sat›mlar›nda çok aktifler. Bu seneye kadar Türkiye ne yaz›k ki bu
paradan çekemiyordu. Bunun en büyük nedeni; Türkiye’de borçlanarak
flirket almak biraz zordu. Çünkü Türkiye’nin faiz oranlar› çok yüksek
oldu¤undan, bu tür flirketler tabii ki genel makro ekonomik ve politik
riskleri de göz önüne alarak Türkiye’ye bakm›yorlard›. Fakat bu ilginin
gitgide artt›¤›n› görüyoruz. Bu ifllemi de Mey ‹çki ile birlikte Citigroup
olarak bu sene biz bafllatt›k. Bu tür fonlar›n özellikle sizin flirketlerle çok
yak›ndan ilgilenece¤ini düflünüyoruz. Bu nedenle, bu yönteme de yak›n-
dan bakmakta fayda var.

Özetleyecek olursak, de¤erleme yöntemine bakt›¤›m›zda, sadece bir
tekni¤e bakaraktan ‘rakam budur’ diye gelmiyoruz. Gördü¤ünüz gibi dört
tane çok önemli de¤erleme yöntemi var. Hep kendimizi, sat›c› taraf›nda
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oldu¤umuzda ‘al›c› nas›l bu flirketi de¤erlendirir’ onu anlamam›z laz›m
ki; al›c›n›n daha yüksek paralar verebilmesi için kendisini biz yönlendi-
rebiliyor olal›m. Bu de¤erleme yöntemi d›fl›nda her ifllemin kendine
özgü faktörleri vard›r. Her flirketin konumu kendine hast›r. Biraz sonra
bundan bahsedece¤iz.

Tolga Kara: Ben biraz önce Jose’nin bahsetti¤i de¤erleme yöntemleri
hakk›nda k›sa özet geçmek istiyorum. Sorular varsa devam ederken ala-
biliriz.

‹lk bahsetti¤i halka aç›k benzer flirketlerde bakt›¤›m›z ana konu; çar-
panlar dedi¤imiz, o noktada flirketin kote oldu¤u durumda halihaz›rdaki
finansallar›ndan ve piyasa de¤erinden oluflan çarpanlardan olufluyor.
De¤iflik flirketlerde de¤iflik çarpanlar önem kazanmakta. Ana bak›lan çar-
panlardan biri, bizim firma de¤eri bölü EBITDA ya da VFAÖK ver-
gi+faiz+amortisman öncesi kar dedi¤imiz çarpan, esas›nda göz önüne
al›n›r. Burada amaçlanan; flirketin nakit ak›m›. Çünkü bütün de¤erlenme
metodolojileri, esas›nda flirketin yaratt›¤› nakit ak›m›na gelmeye çal›fl›-
yor. Ama burada yap›lan, özellikle flirket halka aç›k de¤ilse örne¤in
bizim flirketin nakit ak›m› 10 ise di¤er flirketler acaba nakit ak›mlar›n›n
kaç kat›nda piyasada ifllem görüyorlar? Bunu görebilmek ve buna ba¤l›
olarak da ‘Acaba bu flirket piyasada olsayd›, de¤eri ne olur?’ tarz› bir
yaklafl›m. Biraz sonra anlataca¤›m emsal ifllemlerle aras›nda ana bir fark
var. Onu da orada belirtece¤im zaten size.

U.N RO-RO’nun durumuna bakt›¤›n›z zaman; burada piyasada U.N
RO-RO’ya tamamen benzemese de U.N RO-RO’ya benchmark yani
emsal teflkil edecek baz› flirketler var piyasada flu an kote olmufl olan.
Çünkü birçok de¤erleme metodolojisi kullanmam›z›n esas›nda ana sebe-
binden biri de; mesela bu de¤erleme metodolojisinde U.N RO-RO’nun
t›pat›p ayn›s› bir flirket bulunamayaca¤› için burada kullan›lan çarpan da
esas›nda t›pat›p, size yüzde yüz benzer de¤il, belki yüzde 95, belki yüzde
93 benzeyece¤i için di¤er metodolojileri de kullan›yoruz. Burada ana
kullan›lan flirketler, flu an piyasada ifllem gören flirketler. Bakt›¤›n›z
zaman, sol üst köfledeki kutuda perdede görülüyor: Firma de¤eri bölü
vergi+faiz+amortisman öncesi kar. Mesela 2006 tahmini ve 2007 tahmini
olarak bak›l›yor. Burada zaten genel olarak ileriye do¤ru bak›l›yor. 8,9
çarpan ve 7,6 çarpanla bunlar piyasada ifllem görmekteler.
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Cüneyt Solako¤lu: 8,9 çarpan dedi¤iniz zaman, ben onu tercüme
edeyim size; 419 milyon avroya geliyor. Bizim bu sene 47 olaca¤›n› var-
sayarak EBITDA’n›n, 8,9’la çarp›m›m›zda buna geliyor. Siz devam edin.

Tolga Kara: EBITDA ve VFAÖK dedi¤im yani vergi, faiz, amortis-
man öncesi kar yani esas›nda nakit ak›m›na en yak›n operasyonel
kar+amortisman. Emsal ifllemlere bakt›¤›m›z zaman, emsal ifllemlerin
biraz önce bahsetti¤imiz piyasadaki kote flirketlerle aras›nda çok önemli
bir fark var. Burada emsal ifllemler ço¤unlukla, kontrol primi dedi¤imiz
fiyatlamada bir farkl›l›k içeriyorlar. Çünkü biraz önce bakt›¤›m›z piyasa-
daki kote flirketlerin de¤eri, sizin gibi ya da bizim gibi ufak hissedarlar›n,
hisseyi sat›n ald›¤› zaman verdikleri de¤er. Ama ufak hissedarlar hiçbir
flekilde flirketin hakim orta¤› olmad›klar› için onlar›n flirketi de¤erlerken
bak›fl aç›lar› daha çok iskonto gibi. Çünkü kendileri flirketi kontrol ede-
meyecekleri için daha bir iskonto gibi bak›yorlar. 

E¤er emsal ifllemlere gelirseniz, büyük bir yat›r›mc›n›n genelde kont-
rol ya da kontrole yak›n bir hissesini sat›n ald›¤› varsay›l›yor ve bunlar-
da genel olarak bir kontrol primi bulunmakta. Çarpanlara bakt›¤›n›z
zaman, yine biraz önce bahsetti¤imiz firma de¤eri VFAÖK vergi, faiz,
amortisman öncesi çarpanlar›na bakt›¤›m›z zaman bir sonraki sayfada
bunlar mesela genel ortalamada 9,4 çarpan›nda. Ama bizim burada U.N
RO-RO’ya daha yak›n olaca¤›n› düflündü¤ümüz son zamanlarda yap›l-
m›fl baz› ifllemler var. Bu ifllemlerde 11,5 çarpan›na gelmekte vergi, faiz,
amortisman öncesi karda, yani EBITDA’da. Aras›nda da gördü¤ünüz
gibi 8,9’dan 11,5’a kadar olan fark da bir nevi bu kontrol primi dedi¤i-
miz, hakim orta¤›n, flirketin hakim hisselerini sat›n almas›nda ödedi¤i bir
prim.

Cüneyt Solako¤lu: O da 540’a geliyor.

Ça¤layan Çetin: fiimdi burada, bu sayfada çok önemli bir noktaya
de¤inmek istiyorum. Bu sayfa 99 y›l›ndan bu yana uluslararas› alanda
denizcilik sektöründe yap›lan bütün ifllemler. Burada bakacak olursan›z,
99 ile 2000 senesi aras›nda sadece bir tane 24,8 çarpanl› bir ifllem var.
Onu bir özel durum olarak köfleye alacak olursak, 2000 ile 2001 aras›nda
10 çarpan, 17,5 çarpan, 11 çarpan gibi üç ifllem görüyorsunuz. Sonra tek-
rar bu çarpanlar› 7,3’le 9 aras› yani 2002 ile 2004’e kadar sektördeki
ortalaman›n 7 ile 9 aras›nda gidip geldi¤ini görüyorsunuz. Fakat son
zamanda özellikle 2004’den sonra bu sektöre olan talep, sektörün uzun
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vadeli bak›fl aç›s› flu anda uluslararas› alanda çok pozitif. Ve ondan bak-
t›¤›n›z ifllemler 12,4, 13,7, 15,6 gibi ifllemler… Yani zamanlama olarak
flu anda bu flirkette, benzer flirketlere verilen de¤erler aç›s›ndan en uygun
zaman oldu¤unu düflünüyoruz.

Cüneyt Solako¤lu: 15,6’n›n tercümesi 733 oluyor. 

Y›lmaz Türko¤lu: Bu de¤erlendirme yap›l›rken, flirketin normal
faaliyet konusu haricinde büyük miktarda gayrimenkulü var. Bu de¤erle-
menin içerisinde midir, haricinde midir? Örne¤in sekiz gemi var çal›fl›-
yor, bir de liman var. Bu liman olmasa da belki ayn› kar elde edilecek,
ayn› miktar olacak.

Tolga Kara: E¤er öyleyse tamamen sizin dedi¤iniz gibi ayr› de¤er-
lenmesi gerekir. Burada bak›fl, tamamen e¤er o flirketin içindeki bütün
gayrimenkul, bütün malvarl›¤› flirketin flu anda operasyonel karl›l›¤›na
etki ediyorsa içinde kalmal›d›r. E¤er siz mesela ‘Ben liman› alaca¤›ma
kiralar›m ama orada liman›n de¤eriyle, ekstra ödeyece¤im kiran›n ara-
s›nda ben esas›nda kar ederim’ mant›¤› varsa, o zaman tabii ki o ekstra,
yan›nda de¤erleniyor.

Y›lmaz Türko¤lu: EBITDA hesaplan›rken, bu liman flirkette çok
büyük de¤iflim oynatmayacak. Y›ll›k 3 milyon dolarl›k bir getirisi var.
Bu olmasa, y›ll›k 3 milyon dolar fazla masraf edilecek. Onun için buras›
ayr› de¤erlendirilmesi gerekir gibi düflünüyorum. Do¤ru mudur?

Tolga Kara: Dedi¤iniz gibi e¤er liman›n de¤eri o 3 milyon dolarla-
r›n indirgenmifl ak›fllar› topland›¤›nda liman›n de¤erinden daha düflük bir
de¤ere geliyorsa, liman›n kesinlikle ayr› de¤erlendirilmesi do¤rudur.

Cüneyt Solako¤lu: Hemen flöyle söyleyeyim. 13’ü esas al›rsak, 3
milyondan yapt›¤›n›z zaman 40 milyon avro yaps›n. Ama bu liman 100
milyon avro yap›yor ise 13 çarpan›n› ald›¤›m›z zaman buldu¤umuz 733’e
bir 60 daha ilave etmek laz›m. E¤er 200 yap›yor ise, yapaca¤›na inan›-
yorsan›z 160 daha eklemek laz›m. 

fiahap Çak: Demek ki liman› katmak daha karl›…

Cüneyt Solako¤lu: Liman› ay›rmak da mümkün, katmak da müm-
kün. Mühim olan zaten… Bunlar sadece kriterler.

Y›lmaz Türko¤lu: De¤er flu ç›k›yorsa, liman› ayr› de¤erlendirmekte
fayda var.
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Tolga Kara: Zaten onun için bakt›¤›n›z zaman, bu ilk ikisini yapt›¤›-
n›z zaman -size de ilk baflta söyledi¤im gibi- bu iki de¤erleme metodolo-
jisi daha çok flirketlerin birbirine yak›n olmas›n› öngörür. E¤er flirketler
birbirine yak›n de¤ilse ya da flirketlerin böyle birbirinden çok farkl› ana
gayrimenkulleri varsa o zaman di¤er metodolojilere de girilir ya da flir-
ketin içinden baz› k›s›mlar ç›kar›l›r. 47 milyondan, o 3 milyon ç›kart›l›r,
flirketin de¤eri hesaplan›r, yan›nda garimenkulün de¤eri heseplan›r. U.N
RO-RO örne¤inde flirketin de¤eri hesaplan›r. Yan›nda gayrimenkulün
de¤eri ayr› hesaplan›r. Ayn› yat›r›mc›ya ikisi birlikte önerilebilir ya da
ayr› önerilebilir. Bunlar tamam›yla de¤eri anlafl›ld›ktan sonra karar veri-
lecek konular.

Y›lmaz Türko¤lu: Bizim önümüzde haz›r yat›r›ma girdi¤imiz iki
gemimiz var. Afla¤›-yukar› flu andaki faaliyetin yüzde 25’i kadar bir art›fl
daha gerektirecek bir yat›r›m›m›z var. Önümüzdeki y›llar›n EBITDA’s›
hesaplan›rken, bunlar›n konulmas› gerekir mi, gerekmez mi?

Tolga Kara: Tabii ki.

Cüneyt Solako¤lu: Geçmifle yönelik EBITDA’lar, yani bu senenin
EBITDA’s›nda onlar›n hesab› yoktur. Ama geçmifle yönelik EBITDA’da
çarpan 13,9 ise gelecek befl seneye ya da on seneye yönelik EBITDA’lar
-ki bunlar› yapt›k verdik biz Citigroup’a- onlar›n içerisinde 2008’in ikinci
yar›s›ndan sonra o gemilerin getirece¤i gelirler de var. Fakat orada bir
fley var: Geçmifl; denenmifl, ispatlanm›fl oldu¤u için 13,9 çarpan›yla çar-
p›l›yor ise gelecek; gelece¤e dair tahminleri içerdi¤i için de o mesela 9’la
çarp›l›yor. Dolay›s›yla geçmiflte olmamas›, o zaman geçmifl çarpan›n› 
de¤il gelecek çarpan›n› kullanabilirsiniz. Mesela biz 2008’de iki tane
gemi de¤il de alt› tane daha al›yor olabilirdik. O zaman biz geçmifl çar-
pan›ndan çok gelecek çarpan›n› uygulamak durumunda kal›rd›k. 

Tolga Kara: Önceden gösterdiklerimiz denizcilikle ilgili olan çar-
panlard›. Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman Türkiye’de, yurtd›fl›nda oldu¤u
kadar kote flirketimiz yok flu anda ne yaz›k ki. Ama Türkiye’deki baz›
kote flirketlerin üzerinde yap›lm›fl olan ifllemlere, piyasada fiyat› aç›klan-
m›fl ifllemlere bakt›¤›n›z zaman, Türkiye’deki genel ortalamada 12,6 çar-
pan› gibi bir yere geliyor. Ama Türkiye’de bu sektörde olan hiçbir ifllem
yok. Birazc›k daha uzun vadeli, biraz önce sizin bahsetti¤iniz konuya da
de¤inen k›s›m, indirgenmifl nakit ak›fl› yani leveraged buyout, yani borçla
sat›n alma de¤erlemeleri var. Burada önemli olan indirgenmifl nakit ak›fl-
lar›, flirketin önümüzdeki befl ila on senelik bir plan›n› yönetimle birlikte
-zaten yönetimde olan bir plan›- Cüneyt Bey’in de bahsetti¤i ve belki de
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birlikte çal›flmaya devam etti¤imiz zaman, gelifltirece¤imiz bir plana
bak›yoruz. Burada esas›nda önümüzdeki on senenin ve daha sonra flirke-
tin art›k de¤eri, yani onuncu senede bu flirket sat›l›rsa oradan da gelecek
bir de¤erinin oldu¤unu varsayarak bütün nakit ak›mlar›n› topluyoruz. Bu
toplad›¤›m›z nakit ak›mlar›n› a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti dedi¤i-
miz -eminim siz kendi ifllerinizi yaparken de göz önünde bulundurdu¤u-
nuz- borcun maliyeti+bizim kendi koydu¤umuz sermayenin maliyetini
birlikte al›yoruz. Bu bir flekilde, diyelim sizin sermayenizin maliyeti
yüzde 16 ya da yüzde 20 ise -dolar konufluyorum ve Türkiye’de çok daha
yüksek belki- borcun maliyeti yüzde 6 ya da yüzde 8 ise flirketin ne
kadar borç ve ne kadar sizin sermayenizle yap›land›r›ld›¤› flekilde, ikisi-
nin ortas›ndaki bir rakama geliyor. Bu da diyelim ki yüzde 9 ya da yüzde
10. Bu yüzde 10 rakam›yla biz bütün nakit ak›fllar›n› indirgiyoruz ve
bugüne getiriyoruz. Ve özellikle stratejik yat›r›mc›lar da buna bu flekilde
bak›yorlar. ‘Uzun vadede bu flirketin bana getirece¤i nakit ak›m› nedir?
Bunun de¤eri benim için budur.’ fiirket doru¤una ulaflmam›fl bir flirket
ise, belirli yat›r›mlar varsa içinde, özellikle önümüzdeki birkaç sene varsa,
sonuçta gelecek yat›r›mc›ya flirketin gelece¤ini göstermek fleklinde olu-
yor. Çünkü biz sadece bu senenin EBITDA’s›n› ya da gelecek senenin
EBITDA’s›n› gösterdi¤imiz zaman, hani o olmufl olan, çok yak›nda olan
bir fley… Ama ileride olacak geliflmeleri gösteremezsek ondan bir de¤er
gelmemesi korkusu içinde bunu yap›yoruz.

Ça¤layan Çetin: fiirketin gerçek potansiyelini, ileriye yönelik potan-
siyelini bu yöntem daha iyi gösteriyor.

Tolga Kara: Tabii bu biraz tart›flma konusu olan bir yöntem. Çünkü
sizin düflüncenizle gelecek olan yat›r›mc›n›n düflüncesi farkl› olabiliyor.
Özellikle önümüzdeki on seneye bakt›¤›m›z zaman… Ama bu senenin ya
da gelecek senenin EBITDA’s› az çok oturmufl bir fley. Onun için buna
genelde flirketin planlar›n›n ne kadar konservatif oldu¤una bak›larak da
yat›r›mc›lar bazen bir iskonto koyuyorlar. Bunun yan›nda leveraged
buyout, LBO’ya da bak›lan bir ifl plan› üzerinden yap›l›yor bu de¤erleme.
Ama burada bak›lan, flirketin ne kadar borç kald›rabildi¤i. Çünkü Ça¤la-
yan’›n daha önce özellikle bahsetti¤i; özel yat›r›m fonlar› flirketi borçlan-
d›rarak, esas›nda flirketi kendi kendine sat›n ald›r›yorlar. Ve burada da
flirketin ne kadar borç kald›rabilece¤ine bakarak, kendi gelirlerini hesap-
l›yorlar. Bu gelir mesela size biraz önce bahsetti¤im a¤›rl›kl› ortalama
sermaye maliyeti yüzde 9-10 ise esas›nda onlar›n bakt›¤› gelirler yüzde
20 ya da yüzde 25. Ama tabii çok daha borç koyarak flirketin üstüne. 
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Burada son birkaç sayfada ço¤undan bahsettim ama flirketin nakit
ak›fllar›n›n esas›nda bir k›sm›n›n sermayeyi, bir k›sm›n›n borcu ödemek
için oldu¤unu göstermeye çal›flt›k. Çok basit olarak, burada da mesela
dedi¤im gibi bir art›k de¤er oldu¤unu, bu a¤›rl›kl› ortalama sermaye
maliyetinin oldu¤unu, bunun nas›l hesapland›¤› detaylar›yla bilinen fleyler.
Esas›nda burada bakt›¤›m›z, dedi¤im gibi dört ana de¤erlendirme meto-
dolojisinden bahsettim. 

Cüneyt Solako¤lu: Burada flunu ilave etmek laz›m. Bunlar al›c›n›n
sat›n alaca¤› flirkete yaklafl›rken genelde uygulamakta oldu¤u kriterler.
Bir sebeple bu kriterlerin hepsi bir kenara itilebilir. Çok ekstrem yukar›da,
çok ekstrem afla¤›da yani sizin bu seneki EBITDA’n›z 47 olmas›na ra¤-
men, piyasaya ç›kt›¤›n›z zaman ‘Kardeflim 200 milyon avrodan fazla befl
kurufl etmez,’ denilebilir. Veya ‘1,5 milyar avro eder,’ denilebilir. Bu,
al›c›ya ba¤l›. ‘Yahu benim EBITDA’m bu, sen bunu niye vermiyorsun?’
diye sorulacak hali yok. Dolay›s›yla bu tip fleyler genel yaklafl›md›r. Ve
fikriniz olsun diye anlat›lmaktad›r. Siz bu toplant›n›n sonunda ‘Biz flu
minimum fiyatla ancak sat›fla raz› oluruz’ dedi¤iniz zaman, o minimum
fiyat›n›z›n EBITDA’s›yla ve sairesiyle uyumu az olabilir, çok olabilir.
Bu, sizin iradenizdir. Bazen insan satmamak için ‘Ben flu kadar isterim,’
der ya. Onu da diyebilirsiniz. Yani bunlar illa sizin iradenize ipotek koy-
mak için söylenen fleyler de¤ildir. Dünyada neler oluyor, bu anlat›l›yor.

Ça¤layan Çetin: Tabii bu, olay›n ilmi k›sm›. Genel olarak flirket
de¤erlemeleri finans teorisine, al›c›lar›n yaklafl›m› aç›s›ndan bakt›¤›n›zda,
Cüneyt Bey’in de belirtti¤i gibi genel teorik de¤erleme budur. Tabii her
ihale, her ifllem kendine özgü faktörlerden de oluflmaktad›r. Her zaman
TÜPRAfi örne¤ini veriyoruz. Orada biz sat›c› taraf›nda aç›k art›rmaya
ç›kt›¤›m›zda 2,2 milyarla aç›ld›, daha sonra biliyorsunuz Koç Holding
4,1 milyardan devrald›. Çünkü masan›n etraf›nda dokuz yat›r›mc› vard›.
Rekabet ortam› çok yüksekti. Bazen böyle faktörler de rol oynuyor.
Yani ilimle cevaplayamad›¤›m›z fleyler de önem kazan›yor.  ‹sterseniz
biraz da böyle bir prosedür bafllad›¤›nda neler yap›yoruz…

Jose Garza: Ben biraz flirket al›m-sat›m prosesi hakk›nda bahsetmek
istiyorum. En önemlisi, zaman alan bir prosedür. Ve özellikle flirketin yö-
netiminden de zaman isteyecek bir prosestir. Tabii biz Citigroup olarak
flirketin yönetimine çok yard›m etmek durumunda kalaca¤›z. Biz kendi-
lerine ne kadar yard›m edersek, onlar da günlük ifllerine odaklanmalar›
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için kendilerine zaman ay›rabilirler. Buna önem verece¤iz. Zaman olarak
genelde bir flirket sat›fl prosesi bafllang›c›ndan kapan›fl›na kadar dört befl
ay, yani sizin sat›c›lar olarak paray› banka hesab›n›za görmeniz dört befl
ay sürer.

Genelde bu zamanlamay› ikiye ay›rabiliriz. Birincisi; flirketi sat›fla
haz›rlad›¤›m›z dönem. Haz›rl›k dönemi bittikten sonra da flirketi iflleme
geçirme dönemi. Haz›rlama zaman›na bakt›¤›m›zda en önemli olay; -biz
dan›flmanlar olarak, bizimle birlikte hukuksal ve mali dan›flmanlar da
olacak- flirketi anlay›p ve flirket hakk›nda bir ‘bilgi kitapç›¤›’ dedi¤imiz
kitapç›k haz›rlanacak. Bu bilgi kitapç›¤›, flirketi pazarlama kitapç›¤› olu-
yor. Kitapç›k yaklafl›k iki yüz sayfadan olufluyor. fiirketin bütün özgeç-
miflini, tarihçesini, flu andaki varl›klar›n›, yönetimini anlatan çok detayl›
bir kitapç›k oluyor. Bu yat›r›mc›lara verilecek, flirketi tan›tan ilk dokü-
mand›r. Bu bilgi kitapç›¤› haz›r olduktan sonra, biz yönetimle beraber
oturup hangi yat›r›mc›lara gösterece¤imizi konufluyoruz. Bizler tabii
uluslararas› alanda her tarafta kontaktlar›m›z oldu¤undan, hangi yat›r›m-
c›lara gitmesi gerekti¤i konusunda bir liste öneriyoruz. Hep beraber
mutab›k kal›nd›ktan sonra bu potansiyel yat›r›mc›lara gizlilik anlaflmas›
gönderiyoruz. Kendileri gizlilik anlaflmas›n› imzalad›ktan sonra bu bilgi
kitapç›klar›n› al›yorlar. Bu aflamada flirketi de¤erlendirmeye bafll›yorlar.
Biz de bu arada yönetimle beraber ikinci faza kendimizi haz›rl›yoruz.
‹kinci faz da al›c›lar›n flirket hakk›nda detayl› araflt›rma yapmalar›d›r. Bu
aflama da çok önemlidir, haz›rl›k aflamas›… Çünkü bu da hakikaten zaman
alan fakat al›c›n›n da istedi¤i her doküman› haz›r bir hale getirme zama-
n›d›r. Yat›r›mc›lar bu ilk kitapç›¤› ald›ktan sonra, ikinci faza geçirebil-
mek için ço¤u zaman, yönetimle kendilerini davet edip flirketlerini tan›fl-
t›r›yoruz. Kendilerine bu bilgi kitapç›klar›yla birlikte bilgi aktar›yoruz.
Üç dört hafta zaman verdikten sonra, kendilerinden ilk ba¤lay›c› olma-
yan teklifi al›yoruz. Bu ba¤lay›c› olmayan teklif de flu; daha flirket hak-
k›nda detayl› bir inceleme araflt›rma yapm›fl de¤iller. Sadece bizim sun-
du¤umuz bilgilerle ilgili bir de¤erlendirme yapacaklard›r. Fakat biz de
bunun çok önemli oldu¤unu çünkü düflük de¤erle bize geri gelirlerse,
kendilerini ikinci faza bile alamayaca¤›m›z› belirtiyoruz. Bu yüzden,
kendilerinden ba¤lay›c› olmayan bir teklif al›yoruz. ‹lk ba¤lay›c› olma-
yan teklifleri ald›ktan sonra, talep çok yüksek olursa herkesi de ikinci
faza almak sa¤l›kl› olmuyor. Bu sefer çok yat›r›mc› oldu¤unda flirketin
günlük ifllemlerini engelleyebilece¤inden, oturup yönetimle, hangi 
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yat›r›mc›lar› ikinci faza alaca¤›m›za karar verdikten sonra kendilerini
ikinci tura davet ediyoruz.

‹kinci aflamada detayl› incelemelere bafll›yorlar. fiirketin gemilerini,
mal varl›klar›n› inceliyorlar. Biz de kendileriyle çok aktif bir flekilde
pazarl›k dönemine, müzakere dönemine giriyoruz. Ba¤lay›c› bir teklifle
gelmeden önce fiyat konusunda da müzakereleri bafllat›yoruz.

Ça¤layan Çetin: Bu detayl› inceleme sonunda, ba¤lay›c› teklifler al›-
yoruz. Bu ba¤lay›c› tekliflerden de en yüksek olan teklifi fiyat aç›s›ndan
sizi tatmin ederse kabul edebilirsiniz. Cüneyt Bey’in çok önce bahsetti¤i
çok önemli bir olay var. Bu süreçte e¤er istedi¤iniz bir fiyat bulamazsa-
n›z, hiçbir flekilde satmak zorunda de¤ilsiniz. Önemli olan bu süreçte
sizin de beklentilerinizi karfl›layacak bir fiyat› bulmak.

Cüneyt Solako¤lu: Süreç de böyle. Hemen sorular› alal›m ve bu teo-
rik k›sm› daha fazla uzatmadan müzakerelere geçelim diyorum. Arkadafl-
lardan soru var m›?

fiahap Çak: Az evvel bir tak›m flirketleri duyduk. fiu anda bu flirketi-
mize bire bir haz›r olan bir flirket var m›? Çünkü böyle ‘zaten müflteri
haz›r, sat›ld›’ gibi bir fley var. Bunu netlefltirir misiniz lütfen?

Ça¤layan Çetin: Yok yani biz Citigroup olarak daha tam yetki alma-
dan böyle bir aray›fla ç›km›fl de¤iliz. Fakat daha önce de bahsetti¤imiz
gibi zaten biz bu flirketin sat›labilir bir flirket oldu¤una inanmazsak, ne
kendi zaman›m›z› ne de sizin zaman›n›z› bofluna harcamak istemeyiz. fiu
andaki konjonktüre bakt›¤›m›zda -de¤erlemede de gösterdi- hakikaten bu
sektöre uluslararas› alanda da çok ilgi oldu¤unu görüyoruz. Türkiye’nin
de flu andaki ekonomik konjonktürünün iyi oldu¤una inan›yoruz. Hem
özel yat›r›m fonlar›ndan hem bu sektörde faaliyette olan büyük shipping
flirketlerinden ilgi görebilece¤inize ciddi anlamda inan›yoruz.

Cüneyt Solako¤lu: Burada bir fley ilave edeyim. E¤er sat›fla karar
verirsek, Citigroup’la bir taahhüt anlaflmas›na girece¤iz. Engagement
letter (taahhüt anlaflmas›) denilen bir mektup var. Bu mektubun flartlar›
bizde, birkaç sayfa. Fakat anas› flu: E¤er sat›fl olmad›¤› takdirde… Yani
biz sat›fla ç›kaca¤›z. Tabii ki koyaca¤›m›z taban fiyat Citigroup taraf›n-
dan romantik bulunursa veya piyasaya uygun bulunmazsa, Citigroup’un
bunu almama olas›l›¤› da var. Yani o ayr›… Ama diyelim ki; Citigroup
kabul etti. Fakat bir sebepten Citigroup’un da uygun buldu¤u bu taban 
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fiyattan al›c› ç›kmad› ve sat›lmad›. Citigroup’a herhangi bir bedel öde-
meyece¤iz. Burada esas olan fley budur. Ama nedir konufltu¤umuz: Biz
istedikçe, buraya geldikleri zamanlarda buradaki otel ve uçak paralar›n›
ödeyece¤iz. Bunlar sembolik rakamlard›r zaten, büyük bir fley tutmaz.
Ama sat›fl oldu¤u takdirde yüzde 1,25 de success fee (sat›fl primi) dedik-
leri bir bedel ödenecektir. 

Yaflar Çelik: E¤er biz 100 verip de 500 al›yorsak, bu senin dedikle-
rini gayet rahat öderiz. Ama beyefendinin dedikleri flahsen beni tatmin
etmiyor. Çünkü dört befl aydan bahsediliyor. Dört befl günde Türkiye
de¤il Avrupa da duydu; satt›k, sat›yoruz derken yüz kifli telefon ediyor.
‘Paralar› ne zaman al›yorsunuz, bana ne ödeyeceksin, benim senedim
var’ diye… ‹timat eder misin on kifli telefon açt›. Onun için özellefltirme
ayr› bir fley. Biz böyle özellefltirmeye girdik, hasbelkader bir fabrika ald›k.
Dört defa girdik, dört defa art›rd›k, teminat kald›… 3-5 milyon dolar der-
ken ç›kard›lar 6,5 milyon dolara. Bir alt› ay daha bekledik, bir sene sonra
verdiler. Yani bu ifli nas›l organize edece¤iz, nas›l olacak? Tabii ki bun-
lar› bilemiyorum.

Cüneyt Solako¤lu: Tabii ki Yaflar a¤abey. Bir kere içimizde en tecrü-
beli sensin. Sat›c›n›n; ‘aman yar›n satmak mecburiyetim var, bankalarda
da soruyorlar’ demesi kadar yanl›fl bir fley olamaz. Biz mal›m›z› ulusla-
raras› piyasada sat›fla ç›karaca¤›z. Bunun bir tak›m kriterleri var. Hiç
kimse ne seni ne beni tan›yor, ne Pendik neresidir biliyor. Herkes mali
müflavirleriyle, kadrolar›yla konufluyor. Bunlar› tatmin edecek belgelerin
haz›rlanmas› bir günde mümkün olsa, bir günde haz›rlar›z. Bunun prose-
dürü normalde bu anlaflmalard›r. Bunlar›n haz›rlanmas› s›ras›nda ‘dünya-
n›n ortas›n›’ dahi sorabiliyorlar. Doksan iki tane soru ald›m. Bu da due
diligence (de¤erleme çal›flmas›) için… Sat›lmasa da flirketin tarihi ola-
cak. Doksan iki sorunun birincisine bir buçuk sayfa cevap verdim. O da,
k›sa keserek cevap verdim. O doksan iki sorunun içinde öyle sorular var
ki; otuz sayfa yaz› yazmam›z gerekiyor. Bunlar zaman sürecine ba¤l›
fleyler. Bugün satt›k, yar›n satt›k diye bir fleyi kim biliyorsa kafas›n› hemen
de¤ifltirsin. Mesele fludur: Uluslararas› görücüye ç›kman›n yöntemi budur.
May›s sonuna kadar bir sat›fl olursa her fley normal bitmifl demektir.
Baz› fleylerde biz gecikebiliriz, baz› fleyler erkene al›nabilir. Sat›fla iliflkin
bu fikrinizi hemen de¤ifltirin. Bunun bir bilgi toplant›s› olmas›n›n sebebi
bu. Bu, hissenizi Ahmet’e ya da Mehmet’e satarm›fl gibi herkesin bildi¤i
bir listeyi ‘Al kardeflim; 100 lira ver, hayr›n› gör’ hikayesi, burada söz
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konusu de¤il. ‹stesek de istemesek de bir prosedür olacakt›r. Olmasa
zaten siz al›c›y› masada göremezsiniz.

Ça¤layan Çetin: fiimdi bu soruya isterseniz ben de birkaç noktay›
ekleyeyim. Türkiye’nin en büyük holdingi olan Koç Holding, bir flirke-
tini sat›fla ç›karsa -ki biliyorsunuz flu anda birkaç flirketini sat›fla ç›kartt›,
bir tanesini de Citigroup olarak biz sat›yoruz- Cüneyt Bey’in dedi¤i gibi
bazen bu zamandan bile fazla vakit alabiliyor. Yani sonuçta siz burada
uluslararas› piyasaya ç›kt›¤›n›zda baz› bilgilere, ispatlara ihtiyac›m›z var.
Bunlar› sizlere haz›rlamak yönetimin çok vaktini alacak. Citigroup’un da
vaktini alacak. Çünkü burada büyük ifllemlerden bahsediyoruz. Sadece
Türkiye için de¤il, dünyan›n her taraf›nda bu tür ifllerde dan›flmanl›k
yap›yoruz. Bu, standart bir sat›fl ifllemindeki zamanlamad›r.

Cüneyt Solako¤lu: Kimse, may›stan evvel ifl bitti, oldu düflüncesinde
olmas›n. Biz bu yüzden arazi al›yoruz, ifllerimize devam ediyoruz, yolu-
muzday›z. Sat›fl karar› verirseniz, bu yola girersek alt› ay sonra sonuca
do¤ru ulaflaca¤›z. Bu sonuç baflar›l› olabilir, baflar›s›z olabilir.

Ça¤layan Çetin: Biz sizden yetkiyi al›r›z. Siz bilgi kitapç›¤›n› haz›r-
lamadan, hiç haz›rl›ks›z piyasaya ç›kabiliriz, yat›r›mc›lar› arar›z. Bütün
bunlar› neden yap›yoruz? Sonuçta bu ifllemleri maksimum fiyat elde
etmek için yap›yoruz. Ne kadar çok kendimizi güzel bir hale getirir,
pazarl›kl› hale getirirsek, ne kadar bilgi sunabilirsek, bunun fiyat› pozitif
etkileyece¤ini düflünüyoruz. Yoksa yar›n da biz ç›k›p telefonla birkaç
insan› aray›p davet edebiliriz. Ama karfl› taraf›n size karfl› uygulayaca¤›
iskonto daha yüksek olacakt›r. Çünkü siz bilgi vermemiflsiniz, flirkete
neden yat›r›m yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda yol göstermemiflsiniz, sizin
gemilerle bile bugün ilgilense her konuda size iskonto uygulayacakt›r.
Bu da fiyat› ciddi anlamda etkileyecektir. Bu yüzden haz›rl›k çok önemli.

Y›lmaz Türko¤lu: Yap›lan çal›flmalarla ‹MKB (‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›) ya da yurtd›fl›nda bir borsaya aç›lmam›z gerekti¤inde,
bu ifllemler geçerli oluyor mu? Diyelim ki bundan vazgeçtin, flirketin
yüzde 25’ini halka arz etmek için bir karar verdik.

Ça¤layan Çetin: Güzel bir soru. Asl›nda böyle bir niyetiniz varsa
ayn› ifllemlerin ço¤unu halka arz için de kullanabilirsiniz. Çünkü ne
yap›yorsunuz, bir mali ve hukuksal denetimden geçiyorsunuz. fiirketi
tan›tan baz› belgeler haz›rl›yorsunuz. Halka arzdaki formlar hukuksal
aç›dan çok daha yak›ndan incelendi¤inden ve prosedüre girmesi gerekti-
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¤inden, o tabii daha fazla zaman alan bir proses. Yani halka arz›n ön k›sm›
biraz daha fazla vakit al›yor. E¤er öyle bir potansiyel düflünce varsa
bizim size önerimiz flu olur: O zaman iki prosesi ayn› anda bafllat›p -onu
da biz bazen yap›yoruz- iki yönü de bafllatarak sonra e¤er sat›fl yönü
istedi¤iniz gibi gitmezse halka arza hemen çevirirsiniz. Ama dört befl ay
bekleyip sonra tekrar s›f›rdan halka arza bafllarsan›z tabii ön taraftaki
baz› sinerjileri kaybetmifl olursunuz.

Y›lmaz Türko¤lu: fiu anda baflland›¤› anda, bu ifllemler orada da
geçerli olur mu?

Ça¤layan Çetin: Bir k›sm› kesinlikle geçerli olur.

Tolga Kara: Halka arzda, siz hisse ald›¤›n›z zaman gidip inceleme
yapma flans›n›z yok flirkette. Onun için de orada incelemeyi yapan banka,
incelemeyi yapan avukat garantiyi veriyor. Onun için de bir hukuksal
prosedürü var. Ama böyle bir durumda biz bütün incelemeyi yap›p bir
fley sunuyoruz yat›r›mc›ya ama yat›r›mc› kendi avukat›, kendi denetçisiyle
zaten incelemesini tekrar yap›yor. Onun için bu halka arzdan biraz daha
h›zl› bir süreç. Halka arzla aras›nda farka bakt›¤›n›z zaman, buradan
gelen yat›r›mc›lar daha stratejik ve flirketin tamam›na yak›n k›sm›yla
ilgilenecektir. Halka arzda ise Ça¤layan’›n dedi¤i gibi yüzde 25, Türki-
ye’de belki yüzde 40, 50 tarz› hisse de¤eri halka arz edebiliyor.

Ça¤layan Çetin: Bir de fluna dikkat etmek laz›m. Önümüzdeki sene
Türkiye’de seçim senesi. Seçim senelerinde genelde Türkiye’ye bak›ld›-
¤›nda en fazla bir-iki tane halka arz gerçeklefltirilebiliyor.

Y›lmaz Türko¤lu: Böyle bir halka arz çal›flmas› yap›l›rsa kas›m
ay›n› geçer diye düflünüyorum.

Erol Soylu: Al›c›larda bizim iki fikrimiz oldu¤u fleklinde bir kanaat
uyand›r›rsak, satarken daha gayri ciddi bafll›yoruz, kesin karar vermemi-
fliz ‘böyle mi yapaca¤›z, öyle mi yapaca¤›z’ gibi alg›lamaya sebep olu-
ruz. Bir yolda gitmekte bence fayda var.

Prof. Ersin Çamo¤lu: ‹zin verirseniz ben bir-iki kelime söyleyeyim.
Halka arzda resmi izinlerle, resmi merciler iflin içine giriyor. O bak›m-
dan, hükümet nezdinde ne kadar süratle ç›kartabiliriz, ne kadar süratle
ilerleyebiliriz biraz da ona ba¤l›. Her halükarda burada bizim hareket ser-
bestli¤imiz var, halka arzda ise buna sahip olmayaca¤›z. Arada resmi
izinlerle ve mercilerin kararlar›yla ba¤l› olaca¤›m›z için bu süreçten her
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halükarda çok daha uzun sürecektir. Ve ben tabii Erol Bey’in söyledi¤i 
-takdir sizin ama- bu iki yola baflvurman›n iki yolu da biraz hasara u¤ra-
taca¤› inanc›nday›m, kiflisel kanaatim olarak.

Cüneyt Solako¤lu: Y›lmaz Bey’in sorusu flu -halka arz edelim
de¤il-: ‘Biz bunlara bafll›yoruz. Diyelim ki satamad›k, yapt›¤›m›z bu
haz›rl›klar› çöpe mi ataca¤›z, yoksa ileride mi kullanaca¤›z?’ Yoksa Rey-
safl’›n halka aç›ld›¤› bir yerde ben U.N RO-RO’yu tenzih ederim. Allah
muhafaza…

Mehmet H›fz› Pir: Konuya biraz daha aç›kl›k getirilmesinden yana-
y›m. Anlayabildi¤imiz kadar›yla, konunun içinde olmad›¤›m›z için geçen
Perflembe’den muttaliyiz; bize öyle geldi ki edindi¤imiz bilgilerden,
zaten bugünkü de¤erimizin bafl› döndürecek oranda üzerinde bir rakam.
Sanki herhangi bir flekilde, bilgi olarak da olsa edinilmifl gibi. Belki de
böyle bir rakamda sat›fl›n yap›lmamas›n› istemek ak›l d›fl›. Ancak UND
RO-RO’nun kuruluflu gerçekten ilk ad›mda uluslararas› karayolu nakli-
yesinin, eski Yugoslavya’n›n kapanmas› sebebiyle nakliyecilere kal›c›,
sürdürülebilir bir çözüm getirmek içindi. Bu konudaki çözümü de bugüne
kadar UND’yi götüren meslektafllar›m›za, arkadafllar›m›za borçluyuz.
Gerçekten 5 y›ld›zl›, alt›n puana bu noktay› getirdiler. Bunu bir borcu ye-
rine getirmek için söylemiyorum. Bu kadar güç bir konu gemilerin bak›-
m›ndan, hele eski gemilerin bak›m›ndan, milimetrik, dakik ç›k›fllara
kadar, ç›k›fl fonu gibi ayr›nt›lara dahi muttaliyiz… Bu böyle olmakla
beraber, flimdi sanki hiçbir flekilde ortada bir konu yokmufl gibi; ‘biz nas›l
satar›z, nas›l satmal›y›z’ konusu, bana öyle geliyor. Acaba ben mi çok
yanl›fl anlad›m -ki öyleyse herkesten çok özür dilerim- veya böyle bir fley
var, bunu çok fazla afifle mi etmeyelim diye bir talebimiz var? Bir de biraz
evvel söylemeye çal›flt›¤›m, de¤inmeye çal›flt›¤›m nokta çok önemli.
UND’nin ve bizim bu mesle¤in eskileri olmam›z hasebiyle iyi emsal
olmam›z aç›s›ndan s›rt›m›zda çok büyük bir mükellefiyet var. Böyle
hamasi fleyler söylemek istemem ama hepimiz Türkiye varsa var›z.
Dolay›s›yla bizden sonra bu flirketin sat›lmas› halinde bu hatt›n bugüne
kadarki gibi olmasa dahi, bugüne kadarkine yak›n bir mükemmeliyette
çal›flmas› laz›m. Aksi halde hiçbirimiz alaca¤›m›zla huzurlu olamay›z
gibime geliyor. Bu hususta aç›kl›k getirilirse çok müteflekkir kal›r›m.

Erol Soylu: Say›n orta¤›m›z konuflurken, iki kere UND dedi. fiirketinin
U.N oldu¤unu unuttu. O konuda hassasiyetimi ba¤›fllamas›n› istiyorum.
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Ça¤layan Çetin: fiimdi ben sizin (Mehmet H›fz› Pir) hassasiyetinizi
iyi anl›yorum. Sonuçta sizler hissedars›n›z, ayn› zamanda da müflterisi-
niz. Fakat sonuçta buray› alan yat›r›mc› burada halka arz da olsa bugün
var, yar›n yok, de¤eriyle her zaman oynanabilir bu flirketin. Ama buray›
alan yat›r›mc› uzun vadeli bir yat›r›mc› olacakt›r. Bugün alsa, yar›n ‘ben
buray› satmaya kalk›yorum’ dese, en az›ndan buras›n› befl-yedi sene elinde
tutmas› laz›m ki, ekonomik getirisini alabilsin. Ondan yana içiniz rahat
olsun. Herhangi bir finansal ya da stratejik yat›r›mc› sizler kadar olmasa
bile buran›n ekonomik ömrünün daha da ileriye götürülmesi için çaba
harcayacakt›r. Bugün ben yine hep ayn› örne¤i veriyorum. Koç Holding
TÜPRAfi’a çok para ödedi diye elefltiriler de oldu. Gerçekten de çok
yüksek para verdiler ama oray› öldürmek için o paray› vermediler. Oray›
daha da büyütüp ekonomik ömrünü daha da yükseltip kendilerine de fay-
das› olmas› için yapt›lar. Stratejik yat›r›mc›n›n uzun vadeli bakaca¤›
konusunda içiniz rahat olsun.

Prof. Ersin Çamo¤lu: ‹sterseniz, hukuki yap›yla ilgili bir-iki kelime
ekleyeyim: E¤er heyetiniz, ço¤unlu¤unuz -yüzde 70 olarak söyledi Cüneyt
Bey bugün- ‘satal›m, koflullar bunu gerektirir’ diyorsa bundan sonra
hukuki aflama olarak söylüyorum: Daha sonra satmaya karar veren, onay-
layan ortaklar›m›zla kendi aralar›nda, herhangi bir tüzel kifli ya da her-
hangi bir hüviyeti olmaks›z›n bir iflbirli¤i protokolü imzalamay› istiyo-
ruz. Bu iflbirli¤i protokolü flöyle; birlikte yola ç›kt›k, flu taban fiyat› oldu¤u
zaman hisselerimizi sataca¤›z. Çünkü netice itibariyle uzun bir yola ç›k›-
l›yor, baya¤› uzun bir u¤rafl verilecek gerek yönetiminiz taraf›ndan gerek
flirket yönetimi taraf›ndan gerek müflavir kurulufllar gerekse piyasadaki
ciddiyet aç›s›ndan… Bu bak›mdan bir ortak iflbirli¤i protokolü imzalan-
mas› öngörülüyor. Burada yap›lacak iflbirli¤inin koflullar› dile getirile-
cek. Bunlar› yine Cüneyt Bey k›saca söyledi. Ben tekrar ediyorum.
Bütün bu heyet, müzakereleri yapamayaca¤›na göre uygun görece¤iniz
temsilciler ya da temsilcileriniz -ki bunun iki kifli olmas› öngörülüyor-
bunlar son aflamaya kadar müzakereleri götürecekler. Daha sonra nihai
aflamada sizlere baflvurarak nihai karar› soracaklar. Buradaki cevap da
olumlu olduktan sonra sat›fl ifllemlerine geçilecek. Ancak olay› ciddi ve
ba¤lay›c› hale getirmek bak›m›ndan, bu iflbirli¤i prokotolüne, yüzde 70’e
‘evet’ diyenlere, flöyle bir ba¤lay›c›l›k ya da bir müeyyide de getirilme-
sini kendi aram›zda uygun gördük. Bendenizin tecrübelerine göre de
gerekli oldu¤unu zannediyorum. ‹flbirli¤i protokolünü imzalay›p da sat›fl
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aflamas›nda, ‘art›k ben satm›yorum’ diyenler için bir cezai flart öngördük.
Bu yüksek bir ceza de¤il. Hisselerinin nominal de¤erinin -alt›n› çiziyo-
rum; sat›fl de¤erinin de¤il, üstünde yazan de¤er- yüzde 25’i oran›nda bir
cezai flart düflünüldü. Proje olarak söylüyorum. Ancak ‘hay›r’ diyen
ortak ya da ortaklar sat›fl›n olmas›na engel oluyorlarsa yani yüzde 70
‘evet’ dedi, yüzde 15 daha sonra ‘hay›r biz satm›yoruz’ dedi, son aflamada
yani pazarl›klardan sonra ve bu koflullar alt›nda da al›c› dedi ki; ‘ben
yüzde 70 olarak düflünmüfltüm, yüzde 55’le almak istemiyorum’ yani
sat›fl›n olmas›n› engelledi. Bu aflamada da daha yüksek, yüzde 100 -yüzde
100 derken yine nominal de¤erden bahsediyorum, flu andaki sat›fl de¤eri
de¤il- bu durumda hissesinin yüzde 100’ü oran›nda bir cezai flart öngö-
rüldü ya da düflünüldü. ‹kincisi; bu protokolden e¤er…

Erol Soylu: Orada bir oran var m›? Yani satanlar›n flu kadar ifltirakine,
di¤erlerinin uymas› gibi… ‹flte yüzde 80’ine di¤erlerinin uymas› gibi…
Orada da gene fley var…

Prof. Ersin Çamo¤lu: Erol Bey’e hat›rlatt›¤› için teflekkür ediyorum.
Orada da ona göre sat›fl isteyenlerin yüzde 80’i ‘evet’ deyip de, di¤erleri
‘hay›r istemiyoruz’ dedikleri takdirde, o cezai flart uygulamas›na gidiyo-
ruz. Zaten herkes kanaatini de¤ifltiriyorsa ya da ‘hay›r’ diyorsa gayet tabii
uygulanacak bir fley yok. Bu protokol özel protokol oldu¤u için bir genel
kurul olarak, organ olarak oluflmad›¤› için herkes portföyündeki ya da flir-
ketindeki sahip oldu¤u hisseleri satmak durumunda oldu¤u için bu proto-
kolden dolay› bir yorum fark› ya da anlaflmazl›k ç›karsa, buradan her-
hangi bir flekilde mahkemeye gitmeyi öngörmedik. Bunun hakem yoluyla
çözülmesini öngördük. Benim özet olarak arz edeceklerim bunlar. Soru-
nuz olursa yan›tlamaya haz›r›m, kendi alan›mla ilgili…

fiahap Çak: Diyelim ki oldu, yüzde 65-70 evet dedi geri kald›
yüzde 30. Bunu alacak kurum kalan yüzde 30’un haklar›n› korumak
durumunda m›? O hisseleri al›r m›, almaz m›? Bu konuda hukuki bir yap-
t›r›m var m›?

Prof. Ersin Çamo¤lu: ‹lk konuflmas›nda Cüneyt Bey de de¤indi. Biz
özel bir anonim flirketiz. fiu manada söylüyorum: Halka aç›k de¤iliz, bor-
sada hisseler ifllem görmüyor. Diyelim ki al›c›, flirketin yüzde 75’ini ald›.
Herhangi bir yasal yükümlülük alt›nda de¤il. Di¤er kalan yüzde 25 flirke-
tin orta¤› olarak devam edecek. Aralar›nda özel bir görüflme olur, bugün
olur, yar›n olur. Daha yüksek bir fiyat teklif edip ‘yüzde 100’ünü alal›m’
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diyebilirler ya da ‘almayal›m’ diyebilirler. Yasal bir hüküm yok. Biz bu
al›flverifl s›ras›nda san›yorum ki onlara böyle bir mükellefiyet yükleme
imkan›na sahip de¤iliz.

fiahap Çak: fiöyle bir mükellefiyet yükleyebilir miyiz? Az önce
beyan etti¤iniz gibi ola ki kalan›n› daha yüksek bir fiyatla alay›m diye
karar verirse öteki hisselerde bu uygulanabilir mi, öyle bir flart koyabilir
miyiz?

Prof. Ersin Çamo¤lu: Vallahi bu ticari bir pazarl›k ama bunun müm-
kün oldu¤unu hiç zannetmiyorum. Tabii arkadafllar›m da deneyimlerine
göre onayl›yor, hiç olmaz ise bak›fllar›yla… Bu tabii ki böyle bir al›m-
sat›m sözleflmesine özel bir hüküm koyarsak, bu onlar aç›s›ndan ba¤lay›c›
olur ama hiçbir flirketin geriye dönük olarak bunu kabul edece¤ini sanm›-
yorum. Olsa olsa belki kalan paydafllarla ilgili bir fley düflünülebilir.

Ertu¤rul Al›flan: Yüzde 70 veya üstünün müfltereken sat›fl›n›n son
derece mant›kl› oldu¤u ortada, ancak iyilefltirme aç›s›ndan sat›fl protoko-
lünde flu düflünülebilir mi? Sat›fl protokolünde -zaten ben kifli olarak beni
ba¤lar fikrim, ben bu aradaki yüzde 28-30’luk bir fley olaca¤›na da pek
inanam›yorum. Ama bu benim flahsi görüflüm herkesi tenzih ediyorum-
diyelim ki yüzde 10 satmad›k. Protokole flöyle bir madde konulabilir mi?
Fiili sat›fl› takip eden 90 gün içinde gene bu bedelin alt›nda olmamak
kayd›yla fikir de¤ifltiren baflta ‘hay›r’ deyip sonra fikir de¤ifltiren hisse-
darlar›n hisselerinin sat›n al›nmas› ilgili firmaca sa¤lanabilir mi?

Erol Soylu: Neden böyle bir fleye ihtiyaç var?

Cüneyt Solako¤lu: Neden ihtiyaç oldu¤u aç›k. fiahap Bey bu soruyu
soracak kadar saf bir arkadafl de¤il. Bunun tersini sormak istiyor. Yani
‘d›flar›da kalanlar›n haklar›n› korur musunuz’, sorunuzun cevab›…

Ertu¤rul Al›flan: Bak›n, ben hem aran›zday›m hem çok uzaktay›m.
Ben bir nedenle söyledim. Piyasa polemikten kayn›yor. Bunu önlemifl
oluruz.

Prof. Ersin Çamo¤lu: Müsaade eder misiniz ben hukuki olarak…

Cüneyt Solako¤lu: Hocam bunun hukukla hiçbir alakas› yok.

Ertu¤rul Al›flan: Bu idari bir karar, teflekkür ediyorum.

Cüneyt Solako¤lu: Bu, tamamen yönetimsel bir karar. ‹stersek biz,
diyelim ki yüzde 85 satmaya ç›kard›k. 85’i satt›¤›m›z müflterimize flunu
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da flart olarak koflabiliriz: ‘Bak kardefl, sana 85 veriyorum amma bir ay
içinde, üç ay içinde, on gün içinde ça¤r› yapacaks›n›z, sonradan kat›lan
di¤er yüzde 10’un, 13’ün kaç› geliyorsa, onlar› da bize verdi¤iniz fiyat
üzerinden alacaks›n›z.’ Bu bir yükümlülüktür al›c›ya. Yükümlülük oldu¤u
için de bu bizim fiyat›m›zdan bir tensikat› gerektirir. Yani bir flart koflu-
yorsunuz. Al›c›ya ne kadar çok flart koflarsan›z, diyelim ki; bizde 10 lira
düfltü, bana da 1 kurufl düflüyor... Katiyen taraftar de¤ilim. Çünkü biz bu
olay›n salt ticari olarak konuflulmas› ve karara ba¤lanmas›, bir de beher
hissesi 4,5 milyon avro edebilecek birinci s›n›f tüccarlar›n söyledikleriyle
yapt›klar›n›n bir olmas› esas›na göre yapt›k. Biz bu flart› kesinlikle kofl-
mayaca¤›z. Bugün satmak istemeyen arkadafl, yar›n al›c›yla serbest ilifl-
kiye girebilecek. ‘‹smim Cüneyt Solako¤lu, benim befl buçuk hissem var,
alt› buçuk hissem var, bunu da al›r m›s›n?’ Al›c› ‘evet’ ya da ‘hay›r’ diye-
cek. Yar›n bu flirketteki ortakl›¤›n düzeni de¤iflece¤i için herkesi ça¤›r›yo-
ruz. Yoksa normalde asl›nda yüzde 70’i sekiz kifli mi sa¤lad›k; sekiz
insan olarak toparlay›p ötekilere hiç haber dahi vermeden ‘kardeflim ben
sekiz hissemi sat›yorum’ demek dahi mümkün. Ama bizim bunu yüzde
100’e açmam›z›n sebebi; bugün bunu konuflal›m. Sonra öyle komik bir
tarzda bugün internette; ‘satar›m, satt›rmam’ gibi köprüye döndü bu ifl.
Kimse haddi olmayan bir fleyi iddia etmemeli… fiimdi burada yüzde 99,1
temsil ediliyor. Satal›m m›, satmayal›m m›? ‘Satmayal›m’ diyen arkadafl-
lar›n, ben dönüp haklar›n› ‘satal›m’ diyen arkadafllar olarak niçin koruya-
y›m da bir daha al›c›n›n takdir edece¤i fiyat› 10 kurufl afla¤› düflüreyim ki?

Ça¤layan Çetin: ‹ki noktaya de¤ineyim: Burada Cüneyt Bey çok
hakl›. Birincisi; bu ifllem bafllarken kararl›l›k göstermek istiyorsunuz karfl›
tarafa. Burada aç›kl›k yoksa karfl› taraf› tereddüde sokacakt›r. Bu, birinci
risk. ‹kinci risk de -riskten ziyade-, sonuçta bugün satmak istemeyen his-
sedarlara bedava bir opsiyon vermifl oluyorsunuz. 

Ertu¤rul Al›flan: Burada as›l olan, herkes buradan ç›kt›¤› zaman bey-
ninin arkas›nda polemi¤e yard›mc› olacak bir fikri olmas›n diye ben
bilerek sordum.

Cüneyt Solako¤lu: Mehmet Bey’in bir sorusunu yan›tlamak istiyo-
rum: Mehmet Bey diyor ki; “Öyle bir rakam söylüyorsunuz ki; bu rakam
normalde kendi havsalam›z›n veya kendi fikrimizin çok çok üstünde bir
rakam. Dolay›s›yla siz rüyada m› gördünüz de bu ifli böyle dillendiriyor-
sunuz, yoksa bunun bir temeli, mesnedi var m›? Yani bu iflin bir al›c›s›
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haz›r da siz bunu fafl m› etmiyorsunuz, daha sonra m› edeceksiniz?”
fiimdi bu sorunun iki taraftan cevapland›r›lmas› söz konusu. Bir tanesi,
iki taraf derken flöyle; bir tarafta Citigroup’un bize yaklafl›rken, ‘evet, biz
sizi görücüye ç›kartal›m’ derken Ça¤layan Bey çok güzel bir fley söyledi.
Bu arkadafllar son derece de¤erli ve pahal› profesyoneller ve Citigroup da
son derece ciddi ve bu konunun en üstü. Kimse Citigroup’dan ‘Üçünüz
birden gelin ‹stanbul’a, toplant› var’ dedi¤imiz zaman, gerçekten bir sat›fl
flans› görmüyorsa hayatta gelmez. Demek ki bir sat›fl flans› görüyorlar. Bu
yol beni ikiye götürüyor buradaki yol ayr›m›nda. A ya da B firmas›yla
dirsek temas› yapm›fl olabilir. O, A veya B firmas› bizi ezbere biliyor
olmas› laz›m çünkü bu rakamlar› biz kimseye vermemifliz ama onu ne
kadar biz davet etsek -asl›nda davet etmemiz de ticari olarak do¤ru de¤il-
dir- onlar, onlar› s›r olarak saklas›nlar. Bu sorunuzun as›l muhatab› ola-
rak, biz yönetimdeki ve yönetim kurulundaki bu sat›fl› ilk baflta kararlafl-
t›ran arkadafllar olarak flunu söylemek durumunday›z: Zaten bizim bildi-
¤imiz, flu taban fiyat›n üzerindeki paray› veren bir adam varsa bu haz›r-
l›klara ve beyefendilere gidecek yaklafl›k 10 milyon avro tutacak komis-
yonlara evet dememiz için, ancak Citigroup’un orta¤› olmam›z laz›m ve
kendimize ac›mamam›z laz›m. 

Mesele fludur: Ortada bir tak›m belirtiler vard›r. O belirtiler, bugün-
lerde bu flirketin de¤erinin yüksek oldu¤unu belirler. Üç tane de ana unsur
vard›r. Bir tanesi flirketin kendi sa¤l›¤›d›r. Bir tanesi flirketin bulundu¤u
ülkenin sa¤l›¤› ve prestijidir. Sa¤l›k derken, bunu hep prestij olarak al›n.
Üçüncüsü de o flirketin ifltigal alan› yani u¤raflt›¤› konunun dünya kon-
jonktüründeki durumudur. Bu üçünün de pozitif ya da negatif olma ola-
s›l›klar› vard›r. Buna göre de fiyat belirlenir. Bu bir firman›n günah› ya
da sevab› de¤ildir. Bugün biz bu kadar fazla para edebiliyoruz dersek
bunda kendi maharetimizi aramak do¤ru olmad›¤› gibi yar›n cumhurbafl-
kan› seçiminde aya¤›m›z tafla tak›l›p birden bire ufkumuz karar›rsa bu
flirketin  bugünlerde konuflulan de¤erlerinin dörtte birlere inmesi halinde
de yine sak›n bizi bellemeyin. Bugünden ben iftihar pay› istemiyorum, ta
ki; yar›n de¤er düfltü¤ünde müsebbip olmama pahas›na... K›sacas› böyle
bir bilgi yok. Sadece ortamdan alg›lad›klar›m›z bize sanki bu ifli baflar›l›
bir flekilde götürece¤imiz ümidi veriyor. Gerisi laf› güzaft›r.

fiahap Çak: Az önce verdi¤iniz Türk Telekom örne¤i buna çok güzel
uyuyor. 22 milyar dolar olarak konuflulan flirket sonradan 6,5 milyar do-
lara gitti. Piyasa gerçe¤i bu.
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Ça¤layan Çetin: TÜPRAfi örne¤i var. ‹kinci iptal olan ihalede
yüzde 65’ine o zaman 1,3 milyar dolar vermifllerdi. ‹ki sene sonra Koç
yüzde 51’inden daha az bir hisseye 4,1 milyar dolar verdi. Cüneyt Bey’in
de çok güzel ifade etti¤i gibi bu flirketin suçu de¤ildir. Konjonktürün
yaratt›¤› bir durumdur. Ama 2003’de TÜPRAfi’›n sat›ld›¤› Türkiye ile
geçen seneki Türkiye aras›nda çok farklar vard›r.

Cüneyt Solako¤lu: ‹nflallah, umar›z ki daha güzel olur.

fiahap Çak: Çünkü çok flükür, çok zor flartlarla, alt›-sekiz kifli kader
birli¤i ederek baflkan›m›z Say›n Saffet Ulusoy önderli¤inde, küçücük
tohum bugün dev bir ç›nar. Bunda tabii ki sizlerin, yönetimin paylar› çok
büyük. O gün bizi ‘bu ifl yürümez, batar’ diye k›nayan arkadafllar›n, bugün
‘fiyat çok ucuz, bunun iki misli eder’ demelerini görmek bana hakikaten
hem k›vanç veriyor hem de flafl›rt›yor. Çok net bir fley söylüyorum. Bir
anonim flirketin yüzde 51’i konuflulur. Siz diyorsunuz ki; yüzde 70. Ben
bunu kabul etmiyorum. Benim hasbelkader tarihsel de¤ere ulaflm›fl mal-
varl›¤›m›n yüzde üç, befl her neyse… Para ihtiyac› olmayan olabilir ama
benim var. Yafl›m elli üç, fazla çal›flmak da istemiyorum. Veya ‘ileride
ben bu flirketten çok daha fazla gelir bekliyorum’ diyenler olabilir, buna
da sayg› duyar›z. Bu arkadafl›n satmamas›nda hiçbir mahsur yok ama
bunu 70’le çizmek, di¤er 65’lere, 69’lara -e¤er 70 olmazsa- sat›lmamas›
büyük haks›zl›k. Bunu da anti parantez ifade etmek isterim.

Cüneyt Solako¤lu: Onu beraberce aram›zda kararlaflt›r›r›z, nas›lsa
burada belli olacak. O zaman kararlaflt›r›r›z.

Erol Soylu: Bugün bir süreç yafl›yoruz. Bu devam edecek bir süreç.
Bu sürecin daha bafl›na gitmek istiyorum. Arkadafllar›m›n zihnini açmak,
kararlar›n› oluflturmalar›nda kendilerine yard›mc› olmak için… On dört
y›ld›r çal›flan, geliflen, büyüyen ve yönetimsel olarak da önemli bir sorun
yaflamam›fl bir flirket. Ve bu flirketi birden bire satma konusunda bir fikir
ortaya ç›k›yor. Bu çok radikal bir fikir. Ortaya ç›kabilmesi de çok kolay
bir fikir de¤il. Ve bu fikir öncelikle yönetim kurulunda büyük hissedar
konumunda olan befl kifli aras›nda tart›fl›l›yor. Bu tart›flma s›ras›nda ben
arkadafllar›ma soruyorum: “fiirketi niye sat›yoruz? Bu flirketin sat›fl›ndan
elde edilecek paraya ihtiyac›n›z m› var?” “Hay›r,” diyorlar, “böyle bir
paraya ihtiyac›m›z yok.” “Bu flirketin gelece¤iyle ilgili bir endifleniz mi
var? Gelecek yönetimiyle alakalal› bir karamsarl›k içinde misiniz? Ben
flahsen böyle bir karamsarl›k içinde de¤ilim.” “Hay›r, böyle bir karam-
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sarl›¤›m›z da yok,” diyorlar. “O halde mesele nedir?” diyorum. Cüneyt
Bey orada bir fley söylüyor: “Her mal›n al›nmas› gereken zaman var,
sat›lmas› gereken zaman var. Al›nmas› gereken ve sat›lmas› gereken
zaman tamamen konjonktürlere ba¤l› olarak oluflur. Bugün Türkiye’de
sat›fl için Türkiye’nin Avrupa marketindeki imaj› aç›s›ndan uygun bir
zamanlamad›r. fiu anda yap›lan sat›fllar ve özellefltirmeler bunu bize teyit
ediyor. Bu, kaç›rmamam›z gereken bir zaman dilimidir. Ve dünyada da
bugün al›m için petrolden dolay›, flu veya bu sebepten dolay› oluflmufl
köpük bir para var. Bu para durmadan nereye gidece¤ini ar›yor. Bu iki
f›rsat bir arada. Biz bu f›rsat› de¤erlendirelim.”

Ça¤layan Çetin: Çok güzel bir noktaya de¤indiniz. Bütün hissedar-
lar›n dikkatine sunmak istiyorum. Bana iki sene önce birisi deseydi ki;
‘Cem Boyner, Beymen ve Boyner’i sat›l›¤a ç›karacak -ki onun da en
büyük gözbebe¤i-, Bülent Eczac›bafl› flirketini sat›fla ç›karacak, Hüsnü
Özye¤in bankac›l›ktan do¤mufl, Finansbank’› bir tane flubeyle yaratt›,
bankas›n› sat›fla ç›kart›yor’ denilseydi, katiyen inanmazd›m. Ama Türki-
ye’nin bugünkü yakalad›¤› konjonktürden -çok güzel bir noktaya de¤in-
diniz Erol Bey teflekkür ederim- faydalanmas› için zamanlama çok iyi.
Lütfen Bülent Eczac›bafl›, Cem Boyner ve Hüsnü Özye¤in örneklerini de
akl›n›zda bulundurun.

Erol Soylu: Bu noktada ben bu fikri Ulusoy Grubu’na götürdüm. Bu
fikir Ulusoy Grubu için de adeta ‘kendi yaratt›¤› çocu¤un sat›lmas›’ gibi
alg›lanabilecek bir fikirdi. Belki ilk etab›nda da biraz; ‘nas›l satar›z’ gibi
de¤erlendirildi. Ama tekrar objektif ve ticari k›staslarla tekrar bunu
de¤erlendirmeye ald›¤›m›zda Saffet Bey; “Cüneyt Bey hakl›d›r. Zaman
bu zamand›r. Bu flirketin sat›lmas› uygundur. Bugüne kadar eme¤imiz
var ama o eme¤i de¤erlendirebilmek de bizim hakk›m›zd›r,” dedi. Ve
böylece biz de grup olarak bu sat›fla destek olmaya karar verdik. Bu sat›fl›n
nas›l yap›laca¤› konusundaki süreçte de Citigroup’u tan›d›k. ‹stanbul’da
iki toplant›, Londra’da bir toplant› oldu. Bu toplant›lar da bizler için son
derece pozitif izlenimler b›rakt›. Sonuçta do¤ru bir rehberle yola ç›kt›¤›-
m›za inand›k ve karar verdik. fiimdi bu sat›fl için karar flu oranda verilir,
bu oranda verilir. Ortaklar ço¤unlukla isterse olur, istemezse elbette olmaz.
Her ikisine de sayg›m›z sonsuz. Ancak sat›l›rsa da sat›lmazsa da bugün
ortaklar›m›z bu flirkete atfettikleri de¤eri bir kez daha gözden geçirmek
durumundad›r. Bugüne kadar ortaklar›m›z, birçok orta¤›m›z ya da bir
k›s›m orta¤›m›z bu flirkete yeteri kadar sahip ç›kmam›flt›r. Bu flirket
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d›flar›dan tafllan›rken flirketi koruma durumuna gelmemifltir. Bu flirketin
korunmas›n›, kollanmas›n› belirli kiflilere teslim etti¤ini düflünmüfltür.
Kendileri sessiz, kenarda beklemeyi tercih etmifltir. Onun için bundan
sonra art›k hisselerinin de¤erlerini biliyorlar. Bu flirkete bak›fllar›n›n,
e¤er flirket devam ederse de daha farkl› olaca¤›n› ümit ediyorum. Di¤er
ifltirak halinde olan flirketlerimizin ortaklar› ve hisseleri için biraz önce
söyledi¤iniz koruma sistemini yapmal›y›z. Bizim korumam›z gereken,
di¤erleri. Kendi ana flirket hissedarlar›n› korumak gibi bir görevimiz yok
ama di¤er hissedarlara bir opsiyon vermek durumunday›z. Netice olarak
benim temsil etti¤im kifliler ve flirketler için görüflümüz müspettir. Bunu
özellikle ilk etapta belirtmek isterim.

Cüneyt Solako¤lu: Erol Bey de flu anda 28 lotu temsil ediyor. Yani
125’de 28 lotu temsilen burada. Evet, konuflal›m lütfen, fiükrü (Okur)
Bey buyurun.

fiükrü Okur: Daha önce bir gemicilik flirketinin sat›ld›¤›n› söyledi-
ler, 470 milyon dolara… Bu flirketin y›ll›k cirosu neydi, y›ll›k karl›l›k
oran› neydi?

Cüneyt Solako¤lu: 9,5 EBITDA’ya gelmifl dediler, 45 milyon dolard›.

Ça¤layan Çetin: 35 milyon avro EBITDA’s› varm›fl.

Cüneyt Solako¤lu: Dolar m›, Avro mu?

Ça¤layan Çetin: Avro.

Cüneyt Solako¤lu: Demek ki dolar olarak, 45 milyon.

fiahap Çak: Bu, geçen seneki mi?

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r, sat›ld›¤› sene.

Tolga Kara: Genelde, sat›ld›¤›n›n hemen öncesine bak›l›r. fiimdi bu
Haziran 2006, o muhtemelen 2005 sonu.

Cüneyt Solako¤lu: fiimdi gelelim Erol Bey’in de dedi¤i as›l konuya.
De¤erleme kriteri diyoruz. Bu evdeki hesapt›r, çarfl›ya uyar-uymaz, ayr›-
d›r. fiimdi bizim toplam hisse adedimiz U.N RO-RO’da 180 bin. Ve her
birinin nominal de¤eri bin TL. Lot dedi¤imiz as›l taban fiyat koyaca¤›-
m›z fley de bin 440 hissedir. Yani bir lotun de¤eri 1 milyon 440 bin YTL.
Bunlar› hep YTL olarak okuyun. fiimdi biz, bunun sat›fla tamam›n› suna-
bilecek pozisyonday›z. Ya da bir k›sm›n›… O belli olmad›¤› için 125

58



olarak say›yorum. Tamam›n› verirsek al›c› bu sistemi kaça alacak, onun
hesab›n› yap›yorum size. fiimdi 125 hisse taban fiyat olarak 4,5 milyon
avro. Neye göre, hiçbir fleye göre de¤il. Buradan gidelim diye. Biz ters-
ten giderek, asl›nda ‘flirketin yüzde 100 de¤eri, yani flirketin al›c›ya
maliyeti 850 milyon avro olsun’dan yola ç›karak ve arkas›ndan ifltirak
firmalar›m›z›n her birine bir de¤er koyarak bak›yoruz. Koydu¤umuz taban
fiyat› ölçmek için mesela en son yapt›¤›m›z 400’e bölünmüfl hissesi olan
-en sondan bafll›yorum- Deniz ‹flletmecili¤i var. Deniz ‹flletmecili¤i’nin
400 bin toplam hisse adedi var, beheri 200 TL (YTL), lotta da bin tanesi
bir lot ediyor. 158 lot demektir. 200 bin avrodan ödersem ben al›c› ola-
rak, 31 milyon 600 bin avro ödemifl olaca¤›m. Bunun 51 milyon 100 bin
de borcu var. Onu da çünkü ben üstlenmifl oluyorum. Yaflar Çelik’e
paras›n› verdim, o gitti, borç bana kald›. O zaman borcu da üstüne koyar-
sam, bu flirketin de¤eri 82 milyon 700 bin avro ediyor. fiimdi ayn› man-
t›kla, ondan evvelki U.N Gemicilik’in de her lotu -çünkü ikisi de armut
de¤il, biri bir miktar, birisi bir miktar- sonuç olarak de¤eri 93 milyon
avro ediyor. fiunun de¤eri de (U.N Deniz Tafl›mac›l›¤›’n›n) 77 milyon
avro ediyor. Yani At›l›m ve Birlik’in de¤eri de 77 milyon avro ediyor. 

Mahmut Hilmi Do¤an: Di¤er üç flirketteki, bizim flirketimizin pay›-
n›n de¤eri de¤il mi o?

Cüneyt Solako¤lu: Tamam› diye düflüneceksiniz. Bir hissesinin
de¤eri, bizim bir lotumuzun de¤eri 1 milyon olsa, 125 lotumuz var, flir-
ketimizin de¤eri 125 diye hesap edeceksiniz. Bak›n bu flirket borcunu da
ekledi¤iniz zaman flirketin de¤eri; birincisi 113 milyon, ikincisi 128 mil-
yon, üçüncüsü 131 milyon tutuyor. Bunu neye göre koyduk? Koydu¤u-
muz fley flu: Bugünkü gemi de¤erleri 40’ar milyon avro ilk iki flirketin,
en iyi ihtimalle -çünkü gemileri 2000 modeldir, befl yafl›ndad›r- bunun
bakiyesi, sisteme entegre oluflu dolay›s›yla üstüne bizim koydu¤umuz
primdir. Asl›nda kontrol priminden söz etti Tolga. Kontrol priminde bu
küçük hisselerin hiçbir pay› yok. Yani küçük hisselere bizim burada
gelip 300 bin avro taban fiyat› koymam›z, birinci flirketteki ortaklar ola-
rak bir fleyi paylafl›yoruz. Yani sadece gemimizi sat›p gemi paras› alm›-
yoruz. Beraberce yaratt›¤›m›z bir sistemin nemas›n› paylafl›yoruz. O
zaman bu firma ya da bunlara da vermeliyiz demekten geçiyor. Bugün
piyasan›n bu firman›n bir lotuna biçti¤i de¤er 180 bin avrodur. Yani 185
bin avroya al›c›-sat›c› oldu, 200 bin avrodan da bahsedildi ama olup
olmad›¤›n› ezbere bilmiyorum.
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Mehmet H›fz› Pir: San›yorum Cüneyt Bey, goodwill (pefltamaliye)
olarak da büyük a¤›rl›k tafl›mas› laz›m.

Cüneyt Solako¤lu: Bu, o. Bak›n, 200 bin avro, bugün piyasan›n biç-
ti¤i ekonomik de¤erdir, yani gemi de¤eri de¤il. Piyasan›n kar marj› ald›¤›
için, dividendi (kar) yüksek ald›¤› için piyasada biçilmifl bir de¤eri var,
200 bin. Biz ona 300 bin koyuyoruz.

Mehmet H›fz› Pir: Goodwill dahil…

Cüneyt Solako¤lu: Goodwill dahil. fiimdi bunun gibi koydu¤umuz
zaman, ötekini 310 bin, ötekine de 200 bin koyduktan sonra flirketin al›c›
maliyeti, yani al›c› 850 bin 200’ü masaya koyarsa, biz dönüp kendi ara-
m›zdaki hisseleri flu sistem, flu taban fiyatla da¤›tt›¤›m›z zaman herkes
paras›n› alm›fl oluyor. Ama diyelim ki 850 bin yerine 1 milyar avro oldu.
Bu de¤er art›fllar› üstte artacakt›r, altta daha az artacakt›r. Çünkü bu oran-
t›l› olarak de¤il yani orada tam orant› yok. O zaman resmen ba¤›fl olur. O
da artacakt›r fakat de¤iflik, yüksek olan, mesela diyelim ki iki numaral›
flirketimiz var. Bu flirketin kontrol primi sadece flirketi kontrol eden oran-
t›daki hisseler için geçerlidir, kontrol eden orant›n›n d›fl›ndaki hisseler
için geçerli de¤ildir. Dolay›s›yla biz istersek e¤er kendi sahip olmad›¤›-
m›z hisseleri daha ucuza takdim ederek, -çünkü adamlar›n sat›fltan baflka
çaresi, alternatifi yok- kendi cebimize koyaca¤›m›z paralar› çok önemli
ölçüde art›rabiliriz. Asl›nda bunu yapmam›z gerekli mi, gereksiz mi o
konu da tart›fl›l›r. Çünkü bizim ortaklar›m›z çok sevdi¤imiz insanlard›r,
meslektafllar›m›zd›r ve biz bu flirketleri satt›ktan sonra yine onlar›n etra-
f›nda, onlar›n bulundu¤u toplumda yaflayaca¤›z. Ama bir taraf›m›z yani
de¤iflik taraf›m›z var… Öyle ortakl›klara bunlar kofluyor, öyle sempatiyle
karfl›l›yorlar ki; seneler boyu kar alma flanslar› yok. Bir de üstelik de or-
takl›¤a onu davet edenler, ‘benim imzam olmadan siz hiçbir fley de¤ilsi-
niz’ diyor, onlara yararl› oluyor, daha iyi oluyor. ‘Acaba böyle davransak
daha m› müstahak olur’ diye de benim fleytan taraf›m, kötü taraf›m söy-
lüyor ama -at›yorum- hiç yapmayaca¤›m›z› varsay›yoruz. fiimdi burada
‘evet’ derseniz, bizim koydu¤umuz taban fiyat 4,5 milyon avro, U.N
RO-RO içindir. 

‹kincisi; 300 bin, üçüncüsü 310 bin ve 200 bin. Bu kriterlerle yapt›k.
Ama pazara uyar, uymaz, yanl›flt›r, e¤ridir, onlar› görece¤iz. Yani ‘evet’
ya da ‘hay›r’ derken karar›n›z› ‘evet’ ya da ‘hay›r’ diye belirleyin.

Bak›n onun fazla, 972 ç›kmas›n›n çok basit sebebi, orada cross 
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reference (çapraz baflvuru) vard›r. Bizim flirketin içinde zaten yüzde 45
birinci flirket, yüzde 42,375 ikinci flirket, yüzde 60,3 de üçüncü flirket var-
d›r. Benim flunlar› tekrarlamaktaki sebebim; her bir flirketin yüzde 100
de¤erini göstermektir. As›l, al›c›n›n maliyeti esast›r. Yani olay budur.

fiahap Çak: Al›c›n›n maliyeti 850+160?

Cüneyt Solako¤lu: Al›c›n›n maliyeti, 160 içinde 850. Bak›n sistem
flu: Sat›fl günü ne zamansa, al›c› geliyor. Bizim borcumuzu fiyattan düflü-
yor. Yani 850’den yola ç›kt›k. Geldi adam, ‘Kaç lira borcun var?’ dedi-
¤inde 150 lira borcu varsa, 150 gitti. Kaç lira paran var? Diyelim ki 50...
Bu da üstüne kondu. Sistem böyle, 850; 150 ç›kt› 700, 50 de naktin vard›,
750. Bu miktar üzerinden ifllem görüyor. Ben bunu size borç hariç mi,
dahil mi diye zihninizi iflgal etmesin diye sizin hisselerinize al›c›n›n öde-
yece¤i net taban fiyat›n› koyuyorum. Al›c› bunu ödedi¤i zaman siz art›k
borcu beraberinizde alm›yorsunuz. Dolay›s›yla net, kemiksiz, burada
sizin elinize geçecek rakamlar böyle oldu¤u zaman, al›c›ya maliyetini
hesaplamak için tabii ki borcu da koymak laz›m üstüne. Borcu da koydu-
¤unuz zaman, 850’ye ç›k›yor. 850’nin içinde 160 da mevcuttur. Bazen
arkadafllar flunu soruyorlar: “Burada sen diyorsun ki; 300 flu flirkette. Bu
flirketin bu kadar hissesi var. Bu 300’den çok daha fazla eder...” Hay›r, o
flirketin yüzde 40’›n› 125 hisseyi veya 125 hissenin yüzde 70’ini sat›n
al›rken, onun da 40 hissesinin yüzde 100’ünü veya yüzde 75’ini al›yor.
Onun için cross reference dedi¤imiz olay var. Alt alta toplad›¤›m›z
zaman böyle fazla ç›kmas›na bakmay›n. Sonuç olarak; 850’yi bulursak
bu sisteme ama bu sistemin içinde Y›lmaz Bey’in de söyledi¤i gibi arazi
var. Al›nm›fl her türlü yeni o arazi var, iflte bilmem ne var, hepsi var.

Y›lmaz Türko¤lu: fiimdi bu dokuzuncu ve onuncu gemiler bu sistem
içinde midir? 592 milyon 886 bin, oraya ödenen peflinat. Oran›n flu anda
sisteme girdi¤i zaman, o gemileri diyelim ki 45 milyon avroya ald›k,
bugünkü de¤eri 55 milyon avrodur, onlar için 10’ar milyon avroluk
difference (fark) dahil midir? Bunlar› aç›klayabilir misiniz?

Cüneyt Solako¤lu: Y›lmaz Bey burada sorun flu: EBITDA çarp› flu
kadar, 70 EBITDA çarp› flu kadar. Gelecek EBITDA çarp› bu kadar kri-
terlerine ba¤lanman›n sebebi; ‘bu üzüm, bu onun çekirde¤i, bu onun
çöpü, bir de yan›nda nar var’ maceras›na girmemek içindir. fiimdi bura-
ya adam 9,5 EBITDA yerine 18,5 EBITDA verecekse geliyor, bizim ver-
di¤imiz raporlarda o iki tane geminin kaç liraya al›nd›¤›, ne zaman
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devreye girece¤i, ne kadar›n›n peflin ödendi¤i, ne kadar›n›n borca gide-
ce¤i, 2008’deki borç ne olacak, 2009’daki ne olacak, bunlar›n hepsini
adamlar oturup çal›fl›yorlar. Hatta geliyorlar, buran›n bir amortisman yani
bir defter de¤eri var. Buran›n defter de¤eri flöyle söyleyeyim; 50 milyon
dolard›r. Kabas›n› söylüyorum. 25 milyon dolara arazi al›n›p üzerine 25
milyon dolara terminal yap›lm›flt›r (Pendik RO-RO terminali); 50 milyon.
Bugün kime satsan›z 150 milyon dolardan bafllars›n›z, belki fazlas›n› al›r-
s›n›z. Bunlar›n hepsini takdir edecekler. At›yorum; 12,5 EBITDA yerine
18,5 EBITDA verecekler.

Y›lmaz Türko¤lu: Ben fley için sordum. A flirketinin burada 31 mil-
yon dolar borcu görünüyor. Ama yeni gemilerle benim gördü¤üm kada-
r›yla daha çok borç söz konusu.

Cüneyt Solako¤lu: Bugün borcu 30 milyon dolar. Bugün hiç de¤ifl-
mez. Yar›n üstüne gelecek borcu adam hesaplar.

Y›lmaz Türko¤lu: fiimdi yeni geminin anlaflmas› imzalanm›fl, borca
girilmifl de¤il mi? Borç ifllemiyor mu?

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r. Borca girilmemifl. fiimdi bu yeni geminin
peflinat›n›n bir k›sm› verilmifl, bir k›sm› da gelecekte verilecek. Kredi
henüz al›nmam›fl.

fiahap Çak: Netlefltirmek üzere, bir soru soraca¤›m tekrar. Eski
vadeler 850 milyon avrodan 160 milyon avro borcumuzu düfltükten sonra
bir büyük hisseye 4,5 milyon avro düflüyor.

Cüneyt Solako¤lu: Aynen öyle…

Y›lmaz Türko¤lu: Bir yanl›fll›k yap›yorsunuz. 850 milyon avrodan
de¤il, 972 milyon avrodan…

fiahap Çak: Y›lmaz Bey, 850 milyon, flirketin bugün de¤eri. 160 mil-
yon borcu var. Haziran 2007’de sat›fl yap›ld›¤›n› varsayal›m. Borç indi
130 milyon avroya. 850 art› 130 art› o günkü kasa. Demek ki; bir hisse
art›k 4,5 de¤il, 4,650. De¤il mi arkadafllar?

Cüneyt Solako¤lu: Aynen öyle. Bak›n 31/12 itibariyle flu hesap
yap›lm›flt›r: Sat›ld›¤› gün borcumuz varsa -giderek azal›yor ya- diyelim ki
2009’da sat›ld›¤› zaman o borç flirket üstüne biner. O borç, üstüne bin-
mifltir. Ama asset (varl›k) de¤eriniz de yükseldi¤i için o ha Ali Veli, ha
Veli Ali.
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Y›lmaz Türko¤lu: Bak›n tabloda koyu mavilerle yaz›lm›fl s›rada,
borç hariç görünüyor. 30 milyon dolar› üzerine koydu¤unuz zaman 592
yapm›yor mu? O neti midir?

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r ödeyece¤i… Adam, 44 milyon avro ödeye-
cek flurada… ‹kinci flirket için 44 ödeyecek, 33 de üzerine borç alacak.
77’dir ona maliyeti. fiirketin de¤eri 113’dür ama…

Y›lmaz Türko¤lu: Aradaki 60’›, ana flirketin pay› olarak m› düflünü-
yorsunuz?

Cüneyt Solako¤lu: 44 nedir biliyor musunuz? fiirketin tamam›n›n ve
her lottan 300 bin avrodan paras› de¤ildir. Sadece d›flar›daki…

Y›lmaz Türko¤lu: Ana ortaklar›n d›fl›ndaki ortaklar›n hisselerinin
bedeli.

Cüneyt Solako¤lu: fiuradaki 64 orta¤›n art› 40 tane de bizim olan;
demek ki 104 orta¤›n 25 art› 30, yüzde 55’inin bedeli. K›sas›n› söyleye-
yim; siz bana 850 milyon verecek bir babayi¤it bulun. O getirsin paray›
masan›n üstüne koysun. Ben borçlar hariç sizlere minimum bu paray›
veriyorum. Yar›n borç azal›rsa ve kasadaki para da ço¤al›rlarsa -ki kar
eden bir kurulufl oldu¤umuz için bu yöndedir- art›s› vard›r, eksisi yoktur.

Ertu¤rul Al›flan: Ben sadece iyi niyet olarak söyleyeyim. Tam zama-
n›na rastlad›. Benim firmam Al›flan’a yaklafl›k iki y›ld›r, özellikle bir
buçuk y›ld›r çok büyük talep geliyor. Bu bir buçuk y›ld›r süren çal›flma-
larda ve çok büyük gruplar olmas›na ra¤men ve de bugüne rastl›yor.
Bugün talip olan bir arac› grup -ama niye Citibank olmas›n- onlar›n bir
tanesiyle konuflurken ö¤ütleme flu oldu: Sektörün en yüksek an›nda, firma
ve grubun en yüksek an›nda satmak dünyada en ak›ll›ca fley. Çünkü iler-
leyebilmek için sat›fltan baflka sermayeyi büyütebilme flans› yok. Bana
verilen ö¤üt buydu. Tesadüfen ayn› fleyleri yaflad›k. Dolay›s›yla en iyi
zamanda, en iyi fiyatla ve flirketin en iyi durumda oldu¤u yerde sat›fl›n
çok rasyonel oldu¤una inan›yorum. Kendi ad›ma sadece arkadafllara
sesimi duyurmak istedim.

Cüneyt Solako¤lu: Ben bir hususu daha belirtmek istiyorum. Proto-
kol hükümlerine göre sat›fla ‘evet’ diyecek ortaklar›n bütün hisselerini
satmak zorunlulu¤u var. ‘Biraz›n› köfte, biraz›n› kuflbafl› yapay›m’ yok.
Yoksa ‘hay›r’ diyeceksiniz. ‘Evet’ derseniz, bütün flirketlerdeki hisseleri-
nizi satacaks›n›z. Ama flu hakk›n›z var. Burada fiükrü Atak bana bak›yor.
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Bir Ataklar var, bir de Ataklar Antrepo var. Ataklar olarak ‘evet’ dersi-
niz, Ataklar Antrepo olarak ‘hay›r’ derseniz, o da sizin bilece¤iniz ifl.
Ama flunu söylemek için bunu belirtiyorum. Esen rüzgarlardan hile sez-
mek isteyen arkadafllar›m›z bofluna mizansen yazmas›nlar. Ulusoy Gru-
bu da, ben de, Tayç›n Bey, fiahap Bey, benim tan›d›¤›m yönetim kuru-
lunda satmak niyetinde olan insanlar sonsuz olarak b›rak›p satacaklard›r.
‹kinci olarak flunu da yapamay›z. Yaz›l› olan kurallar›n yan›nda yaz›l›
olmayan kurallar da var. Etik kurallar da bunlar›n bafll›cas›d›r. Sat›p yeni
bir RO-RO al›n, mesela para çok, koyduk ya cebimize. Bu flirketle asla
rekabet edemezsiniz. Bunlar uluslararas› arenada son derece yak›fl›ks›z
ve müeyyidelerle karfl›lafl›lan bir fleydir. Yani ‘Efendim filanla filan
beraber olmufllar, bunu satarlar ondan sonra da RO-RO al›rlar,’ hayaldir.
Satan, burada helalli¤ini verir, hisseler d›flar›, paralar içeri. Ha sonra gider
nakliyecili¤e yat›r›m yapars›n›z, bu flirketi alan adam, sadece size teflek-
kür eder. Zaten makyajlardan bir tanesi, diyoruz ki; “Buras› nakliye sek-
törü. Bu sat›fllar yap›ld›¤› zaman herkes nakliye sektöründe yat›r›m yapa-
cak. Araç ve saire alacak. Size daha büyük, daha sa¤lam, daha güçlü
müflteriler sa¤layacak,” diye sat›yoruz. Do¤rudur, e¤ridir… Mehmet
Bey, ‘ben yine mi nakliyeci kalaca¤›m’ diye mahzun bak›yor da…

fienol Çak: Zaman›nda Yugoslavya Savafl›’ndan ç›km›fl sorunlardan
bir hayal olarak ç›kt›. Siz büyüklerimiz sayesinde bu flirket umulmayacak
noktalara geldi. Öncelikle, sizden sonra gelen nesil olarak takdir ediyo-
ruz ve sayg› duyuyoruz. Yaln›z zaman içinde gördü¤üm kadar›yla bizler,
özellikle ben kendi firmam Gökbora için söyleyeyim; önemli ortak ve
önemli müflterilerden bir tanesi olarak bulunuyorum flirkette. RO-RO ifline
art›k ba¤›ml› hale geldik. Bugün ben yüzde 60 kapasitemi RO-RO ile
gönderiyorum. Benim için öyle bir nokta ki; bu iflin sat›fl›n› düflündü¤üm
zaman esas ana flirketimin de gelece¤inin kayg›s›n› tafl›yorum. Bunu da
takdir edersiniz çünkü bugün ciddi bir filoya sahibim. Baz› büyüklerimiz
bu iflten kendilerini çektiler, o iflleri baflka ifllerle devam ettiriyorlar. Ben
bu iflin mutfa¤›nday›m ve zorlu¤unu yafl›yorum, anlatmakla bitmez. Fakat
bunun yan›s›ra onca büyük bir filoyla bu flirketten ald›¤›m ve geçmifl
senelerde ald›¤›m bir kar gibi de kar göremiyorum. Bu bir gerçek. Karl›
bir flirket. Bugün operasyonel kar›n 47 milyon avro oldu¤unu söylediniz.

Cüneyt Solako¤lu: Olaca¤›n›…

fienol Çak: Öngörülen operasyon kar› 2007-2008 y›l›nda daha da
yükselebilir, yeni gemiler girdikten sonra… Bu da gayet güzel görünüyor.
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Bir bak›ma bu ›fl›¤›n alt›nda esas ana flirketimin gelecekte baflkalar›n›n
eline geçmesinden dolay›, stratejisinin zorlanaca¤›n›… Çünkü ben bu
saatten sonra RO-RO’ya al›flt›ktan sonra karaya dönemem. Bugün karaya
dönmem demek, benim firmama nereden baksan 300-400 tane çekici
almam demek. 600 civar›nda araçla çal›fl›yoruz. Siz de demin belirttiniz
ki; burada kifliler elini silerek ç›kacaklar. Ç›kt›ktan sonra da yeni bir
RO-RO hatt› kurmalar› söz konusu de¤il. Çünkü bunu ben zaman›nda
kendime özel hat olarak düflündüm ve -samimi söylemek gerekirse- yap-
t›¤›m o günkü incelemelerde bu gemi full (dolu) olarak çal›flt›¤›nda 62-
63 ton yak›t tüketimi söz konusu. Ve bunun sonucunda araç bafl›na, sefer
bafl›na 200-250 litre harcama ç›k›yor. Ben 120-130 kapasiteli bir gemi
üzerinde çal›flt›m, kendi flirketimin ihtiyac›n› karfl›lamak için. Karfl›ma
550 litre gibi bir rakam ç›kt› ki; çok yüksek bir rakam ve rantabl de¤ildi.
Sonuçta kendime özel RO-RO gemisi alma kitab›n› kapatm›fl oldum.
Grubum olarak en önemli rakamlardan birini almam söz konusu ama buna
ra¤men her fleyin para olmad›¤›n› düflünerek ve ana flirketimin ileride
zorlanaca¤›n›... Çünkü ben bu ifli yapaca¤›m, gencim, bugün k›rk befl
yafl›nday›m. Baflkalar› ‘bu iflten çekilece¤im’ diyebilir, ‘ben sonrakilere
temiz bir fley b›rakaca¤›m’ diye... Ben gencim, iflimi daha çok gelifltirmeyi
düflünüyorum. Dolay›s›yla ben grubum ad›na bu sat›fla karfl› ç›k›yorum.

Cüneyt Solako¤lu: Teflekkür ederim fienol Bey. Zaten bizim arad›¤›-
m›z bu tip fleyler, belirli sebeplerle karfl› olman›z. Karfl› olanlar da olma-
yanlar da son derece aziz. Konuflmam›n bafl›nda da sat›fla ‘devam’ derse-
niz devam, ‘hay›r’ derseniz hay›r fleklinde kendimizi haz›rlam›fl durum-
day›z. Burada flu örne¤i -katiyen fikrinizi de¤ifltirmeyin, de¤ifltirmeniz
için söylemiyorum- bu birçok arkadafl›n ortak derdidir, bu bizim arkadafl-
larla yapt›¤›m›z çal›flmalar›n da bir anlamda baflar›s›d›r. Herkes burada
bir emniyet hissediyor. Derdini anlataca¤›, ayn› lisan› konufltu¤u bir yöne-
timi görmekten kendisi için mutluluk duyuyor.

Tamer Türker: Ben ‘sat›fla evet, ambargoya hay›r’ diyorum. ‹fl yap-
ma s›n›rlar›m›z› k›s›tlarsan›z ya da k›s›tlarlarsa…

Cüneyt Solako¤lu: Bir saniye, bir fley söyleyece¤im orada! Türki-
ye’deki RO-RO… Sadece Türkiye’de RO-RO’ya binmiyoruz. Örne¤in
sizin firman›z, Patras’›, North Sea’yi (Kuzey Denizi) kullan›yorsunuz.
fiimdi bir tarihte biz Bari’ye talep üzerine eski gemimizi çal›flt›rd›k. Cemil
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Bey ile oraya gidip bir çal›flma yapt›k ‘kaç Türk arabas› geliyor, potansi-
yel nedir’ diye… ‘Kaç Türk arabas›’ laf›n›, ‘kaça geliyorlar’a çevirdi¤i-
mizde gördük ki; Tamer kardeflimiz çok önemli bir tasarruf sa¤l›yor.
Herkes -at›yorum- 3 liraya gidiyorsa Tamer arkadafl›m 2,25’e gidiyor.
Bunu çok do¤al karfl›l›yoruz. Ticaret yap›ld›¤› zaman, yani bu ifl böyle
bir dernek gibi herkese eflit yap›lmad›¤› zaman Ertu¤rul Bey, bana ayda
200 tane araç veriyorsa, benden alaca¤› fiyatla, bana ayda 20 araç veren
müflterinin alaca¤› fiyat›n ayn› olmas›, uluslararas› ticari teamüllere de
uygun de¤il. Ama biz kuruluflumuz icab› kimseye karfl› bir fley yapm›yo-
ruz. Biliyorsunuz cumartesi günleri geçirdi¤imiz araç say›s›yla orant›l›
bir tahsisat var. O kontenjan bile uzun y›llardan sonra ancak oturabildi.
Yani Allah selamet versin, Saffet Bey beni sopa ile kovalayacakt›; ‘nere-
den ç›kard›n›z bunu bafl›m›za, b›rak›n herkes s›ras›na girsin’ diye... fiim-
di siz bunu satt›¤›m›z zaman, sat›n alan firma e¤er stratejik ortaksa,
aptal de¤ilse, basiretli bir tüccarsa bu hatt› çal›flt›rarak ekmek yiyecek.
Yoksa gemilerimizin ederi bu para de¤il. Yar›s› de¤il. Bu gemileri al›p
Afrika’ya ya da North Sea’ye götürmesi demek, paras›n›n yar›s›n› da
denize atmas› demektir. fiunu da düflünün: Belki de karfl›n›zda ticari ihti-
yaçlar›n›za daha duyarl› ve daha hassas, firma baz›nda menfaatlerinize
uygun bir sistemin gelmemesi için bir sebep göremiyorum. Bu, arkadafl-
lar›n genel bir endiflesi oldu¤u için dile getirdim. Size cevap olarak ver-
miyorum. Tabii ki de siz satmamak konusunda hakl› olabilirsiniz.

fienol Çak: Bugün biliyorsunuz ki ‹ngiltere’ye geçiyoruz, ben karl›
büyük bir müflteri olarak alabildi¤im rakam 380 avro ki; birçok firma 470
avrodan falan geçiyor. Bizim geminin navlunlar›yla k›yaslad›¤›m›z
zaman, bizim geminin navlunlar›n›n çok daha yüksek olmas› laz›m. Ve
alan kifli haliyle bir para yat›racak ve konuya ticari olarak bakmas› söz
konusu… Çünkü adam boflu bofluna gelmez, kimse kimseye bedava bir
fley vermez. Haliyle dünya piyasas›nda bu gemileri baflka bir yerde daha
rantabl iflletecekse adam›n gemisidir, al›r gider. Bugün biliyorsunuz;
maziye bakarsan›z rakip bir flirket vard›. Irak savafl›nda gemilerini Ame-
rikan ordusunun lojisti¤inde kulland›. Dünyada her gün her fley gelifliyor.
Gelecekte yok savaflm›fl veya baflka bir fley olursa, gemilerini al›r gider.

Cüneyt Solako¤lu: Benim düflüncem sizinle uyuflmasa da; her ikisi
de olabilir. Yani ben müdebbir bir tüccar nas›l davran›r anlatmak istedim.
Al›c›y› tan›mad›¤›m için nas›l davranaca¤›n› bilmeme imkan yok. Yaln›z
bir fley daha var; ‘bunlar gelir, bilet fiyatlar›n› dünya ortalamas›na
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getirir’ diye düflünmeyin. Bu, ‘RO-RO’nun rakipsiz oldu¤u, monopol
oldu¤u’, yanl›fl bir ifadedir. RO-RO’nun aslan gibi bir rakibi vard›r, o da
karad›r. Kara maliyetleri, sizin her zaman, her dakika kontrol etti¤iniz,
kara maliyetlerine uymad›¤› takdirde de RO-RO’ya binmemeniz söz
konusudur. RO-RO’da esas olan sonunda; ‘oynamaktan murat, ütmektir’
derler bizim Erzurum’da. fiimdi adam burada senenin sonunda para
kazan›rsa, fiyat› ucuz ya da pahal› onu ilgilendirmiyor. Fiyat›n yan›nda
bir de doluluk oran› var. Siz flu kadar fiyatla yüzde 78 dolulu¤u sa¤lay›p
sonra da bütün Avrupa’n›n imrendi¤i operational profit (iflletme verim-
lili¤i) elde ediyorsan›z, sizin gelip burada sistemi altüst edip de üstüne
300 avro koyman›z için ne sebep olabilir?

Tayç›n Üner: Kardeflimiz (fienol Çak) dedi ki; yüzde 60 RO-RO,
yüzde 40 da karadan gidiyorum. Ben ise yüzde yüz RO-RO’yu kullan›-
yorum. 1993 y›l›nda bunu ilk konufltu¤um kifli de fiahap’d›r. Konuflup da
bafllamak için karar verdi¤imiz zamandan bu yana, yüzde yüz RO-RO’yu
kullan›yorum. 3 bin araç.

Cüneyt Solako¤lu: Evet, rakamlar do¤rudur.

Tayç›n Üner: Ben nakliyecili¤i b›rakacak de¤ilim. Ben flirketimi pro-
fesyonel yapt›m. fiirketimin yüzde 63’ünü kendi üstümde tutup kalan›n›
profesyonel arkadafllara da¤›tt›m. Ben çekilebilirim ama onlar bu ifli devam
ettirecekler. RO-RO’dan baflka tafl›ma flekli asla düflünmüyorum. Zaten
bunu alan kifli muhakkak ki verdi¤i paray› buradaki müflteri potansiyeline
ve Avrupa’ya ç›k›p da¤›tt›¤› yerdeki sisteme göre ayarl›yor. Yoksa 400
milyon dolardan baflka para veren enayidir. Böyle bir fleyi mant›k kabul
etmez. Belki alan adam bu ifli daha da gelifltirecektir. Bugün Afrika’ya,
Fas’a, Tunus’a nakliye yap›yoruz. Oralara da hat kuracakt›r. Düflünmedi-
¤imiz fleyler de yapabilir. Bu flirketi alacak adamlar s›radan bankadan üç
kurufl borç alarak gelip alacak adam olmayacakt›r. Bunlar çok güçlü
denizde. Türkiye’nin ufkunu daha çok açacaklar›na inan›yorum. Gerisi
onun-bunun demagojisinden baflka bir fley de¤ildir.

fiükrü Atak: Ben üç konu hakk›nda konuflmak istiyorum: Bir; onur-
lu ve övünçlü bir haldeyiz ki, sat›lsa da çok iyi, sat›lmasa da… Bu, flir-
ketin büyüklü¤ünü gösteriyor. Sayenizde bu duruma geldik. ‹ki; insan
iflini hep büyütmek ister. Bizim yapabilece¤imizi, bundan daha fazla büyü-
tebilece¤imizi göremiyorum. Hep iyi, karl› ama dura¤an hale gelmifltir. O
bak›mdan bir de¤ifliklik flart. Üç; sizler de çok bahsettiniz, konjonktür
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tam zaman›d›r. Bir k›sa ilave; tek tek gemilerini hesaplarsak ya da mal
varl›klar›m›z› hesaplarsak bu fiyat›n yar›s› bile de¤ildir.

Y›lmaz Türko¤lu: Tamer Bey, “Ben ambargo konulmas›na karfl›-
y›m,” dedi. Diyelim ki Trieste hatt›na de¤il de Bari hatt›na gemi koysa
satan bir kifli, buna da m› mani olunur?

Cüneyt Solako¤lu: Ben o konuda Tolga’ya bir fley sormak istiyorum.
Uluslararas› uygulama nedir? Baz› fleylerin fluyuu vukuundan beterdir.
Yap›laca¤›ndan de¤il, konuflulsa dahi fiyat› düfler. Bana ilk gün Tolga ve
arkadafllar›n›n sordu¤u bir sual vard›: “Sizin bir garantiniz olabilir mi ki,
satt›ktan sonra da bizim gemilere bineceksiniz?” fiimdi benim on üç
senelik deneyimimi de¤er kabul ediyorsan›z çok basit bir fley söyleye-
yim: Hiç kimse, -bak›n hiç birinizi demiyorum, sizi küçümsemifl olurum
aksi takdirde- dünya üzerinde flu anda P&O dahil, Stena dahil hiçbir firma
bu flirkete gelip rekabet edip bu flirketin karfl›s›nda muvaffak olamaz.
‘Batar’ demiyorum. P&O 50 milyar dolara batmaz. Yine muvaffak ola-
maz. Bahsetti¤iniz rakip arkadafllar›m›z bu ifle bafllarken Erdo¤an (fienay)
Bey’in 47 milyon mark ‹ktisat Bankas›’nda arsa bedeli paras› vard›. fiimdi
gidip sorun Erdo¤an Bey’e, nesi var? fiimdi mesele flurada: Bu flirket her
gün 240’l›k gemilerle bu kadar know-how’la çal›flacak, ben -at›yorum-
10, 20, 50, 100 milyon avro sermaye ile onunla rekabet edece¤im. Böyle
bir fleyi ticaretin mant›¤›n›n almas› mümkün de¤il. Ben etik taraf›n› söy-
lerken as›l derdim rahiplik taslamak de¤ildi. Benim derdim, bu flirketin
de¤erini -daha satmad›k, alamad›k, paray› cebimize koymad›k- düflürebi-
lecek demeçlerden, beyanlardan kaç›n›n! Yoksa uluslararas› denizcilik
ticareti herkese aç›kt›r. Bak›n ‘herkes’ diye de iflaretimi koyuyorum. Nas›l
aç›kt›r? Dün de aç›kt›r bugün de aç›kt›r... fiimdi sevgili bir arkadafl›m›z›n
da içinde oldu¤u bir flirket (T‹ RO-RO) Çanakkale’den bafllayacak k›s-
metse. Tabii, çok do¤al. Bafllar, kazan›r, kazanmaz... Yar›n ‹stanbul’dan
birden bire bakars›n›z ki bir fley… Mühim olan fludur: Bu flirketin Tries-
te’de bir acentelik anlaflmas› vard›r. Trieste, buradan Avrupa’ya transit
gidecek araçlar için vazgeçilmez ve tek hatt›r; statüsel olarak tek hatt›r.
Biz bu flirketi devrederken acentelik mukavelesini de satt›klar›m›z›n
içine koyuyoruz. Satt›klar›m›z›n içine bu mukaveleyi koydu¤umuz
zaman Trieste’de yanaflacak yer bulamazs›n›z. Bari’ye gitmek istiyorsu-
nuz, Bari bunun rakibi de¤ildir. Bari baflka bir hatt›r.

Y›lmaz Türko¤lu: Arkadafl›m›z “Ambargo konulmas›na karfl›y›m,”
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dedi. ‘Baflka yere hat açar›m’ diye söylemifl olabilece¤i için ‘Bari (‹talya)
olabilir mi’ diye söyledim?

Cüneyt Solako¤lu: Bence Y›lmaz’c›¤›m, hepimiz hayallerimizle
de¤il, mevcut gerçeklerle yola ç›kal›m ve kendimize zarar vermeyelim.
Yani yapacak olan varsa çok rahatl›kla yapar. Ama ben alt›n› çizerek on
üç y›l›n tecrübesiyle söylüyorum; bu flaka de¤il. Bu dev firmalar› bat›r›r.

Tamer Türker: Yani sonras› flirket sat›ld›¤›nda insanlar kendi tasar-
ruflar›n› istedi¤i gibi de¤erlendirebilir mi? Bu kendi ifliyle ba¤l› anlam-
da… Belki bu sektörde ya da farkl› bir iflte... Bu özgürlü¤ümüzün k›s›t-
lanmas› aç›s›ndan… Bu benim flahsi fikrim, baflkas›yla birlikte de¤il. Bu
olmufl olacak diye bir fley yok, flu anda da isteyen istedi¤i yat›r›m› yapa-
bilir.

Cüneyt Solako¤lu: fiu anda yapamaz. Ticaret Kanunu’na göre yapa-
maz. 334’e göre kendi orta¤› bulundu¤unuz flirketle rekabet yapamazs›-
n›z. Bunun için de yönetim kuruluna her sene belirli izinler verilir. Niçin?
Çünkü Tayç›n Bey yönetim kurulundayken bize kamyon tafl›t›r, biz de
onun kamyonunu tafl›r›z. Bu ticari iliflki de bir iliflkidir. Yoksa normalde
yapamaz. Sonuç olarak yaps›n. Ama ‘bunu yapar›z’ diye niyetlenirseniz,
de¤eriniz 100-100 düfler. Bir de yapamazsak ‘nereye gitti bu 100,’ diye
sorar›z…

Prof. Ersin Çamo¤lu: San›r›m Cüneyt Bey bir yasal zorunluluk
de¤il, etik zorunluluktan söz etti. Binaenaleyh yasal hiç bir engel yok,
isteyen istedi¤i ifli yapar.

Ertu¤rul Al›flan: Eski tabirle kifayeti müzakere verebilir miyim?

Cüneyt Solako¤lu: Yok vermeyin. Necmi Bey sen konuflacaks›n.

Necmi Çobano¤lu: Arkadafllar›m›z›, ortaklar›m›z› epey dinledik.
Ben de kendi flirketim ad›na konufluyorum. Bu ifle sekiz y›l önce karar
verdik. fiirketi çok iyi bir hat sistemi içerisinde tamamen kuyruk
(römork) tafl›mac›l›¤›na yönelttik. fiirketim yüzde yüz kuyruk çal›fl›yor.
Yeniden bir kara hatt› kurmak imkans›z. Kuyruk çal›fl›rken, ortak oldu-
¤umuz flirkette çok büyük bir hissedar de¤ilim ama hasbelkader bir his-
semiz var.

Cüneyt Solako¤lu: Büyük bir müflterisiniz bir kere.

Necmi Çobano¤lu: Ayr›ca müflterilili¤im var. Çünkü yüzde yüz
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RO-RO’yu kullan›yorum. Diyelim ki; böyle bir sat›fl›n neticesine gitti¤i-
niz zaman, gelen flirketin gerçek düflüncelerini bilmiyoruz. Bu hatt›
devam ettirir mi, ettirmez mi, kuyruk çal›flanlara kucak açar m›? Ama flir-
ketimizin sat›fl grafi¤i doruk noktas›nda, bunu kabul etmek laz›m. Zaten
bugün Avrupa’n›n, Akdeniz’in incisi. Bugüne kadar hizmet vermifl
de¤erli arkadafllar›m›za müteflekkiriz. Gerçekten say›n baflkan›m›z bize
çok büyük bir eser kazand›rm›flt›r. Kendisi de asl›nda bu eserin sat›lma-
s›na -ruhen hepimiz karfl›y›z- ama mevcut ortam böyle bir duruma gel-
miflse biz zaten yürürlükte bir karar noktas›na ulaflt›k. Ama flirketimle
ilgili düflüncelerime gelirsem, rahats›zl›¤›m› dile getirmek isterim. Çünkü
bu kadar rahat çal›flt›¤›m›z, rahat bir atmosferi gelecekte bulamayabiliriz.
Çünkü uluslararas› ölçülere göre bedelleri -Avrupa’daki bedelle bizim bu
hattaki tahsil etti¤imiz bedel- aras›nda çok büyük oran farklar› var. Yar›n
öbürsü gün, uluslararas› flirket buraya geldi¤i zaman, bu bedeli ölçü ola-
rak koydu¤u zaman hepimizin beli k›r›labilir. Karayolunun zaten beli
k›r›lm›fl durumda. Karayolunda çal›flanlar›n ne halde oldu¤unu hepimiz
biliyoruz. Biz bu hatta çal›flarak ruhen huzur içindeyiz. Huzur içerisinde
nas›l bir matematikle çal›flt›¤›m›z› ortaya koyabiliyoruz. fioförümüzün
cebinde sadece kart var, para yok. fiu anda mutlu bir atmosferimiz var.
Çal›flma grafi¤imiz çok yüksek düzeyde. ‹nflallah bundan sonraki gelecek
hay›rl› olabilir. Hepimiz iyi düflünerek karar vermeliyiz. Hepinize sevgi-
ler, sayg›lar.

Mehmet H›fz› Pir: Yaln›z treyler-çekici de¤il hitap edilen kitle. Oto-
motiv endüstrisine de ola¤anüstü katk›da bulunan bir hat.

Cüneyt Solako¤lu: Özellikle otobüs ihracat› olarak, yeni gelen trey-
lerlerin ithalat› olarak.

Mehmet H›fz› Pir: Otomobil de olabilir gelecekte, diye düflünüyo-
rum…

Cüneyt Solako¤lu: Otomobil bize uymuyor. Lanemetre’› (yüklenebi-
len azami uzunluk) o da iflgal ediyor, kocaman kamyon da…

Mehmet H›fz› Pir: Bunun da tam bir araflt›rmas› yap›ld› m› iki-befl
y›l sonras› için? Belki al›c›lar› g›d›klayacak bir unsur olabilir.

Cüneyt Solako¤lu: Otomotivde Türkiye’nin inan›lmaz bir ivmesi
var. 1999’da da böylesine azm›flt›. Biz bunlara dayanarak bir tak›m
hesaplar yapt›k. O hesaplar›m›z krizle gitti. fiu anda bizim free cargo
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(treyler d›fl›ndaki yükler) kar›m›z›n yüzde 40’›n› karfl›l›yor. Biz, sizi
daha az karla götürüp as›l paralar› buradan giden ve oradan gelen free
cargo’dan karfl›l›yoruz. Tabii ki masraflar› sizden ç›kartt›¤›m›z için taban
yükü oluyorsunuz. 

fiimdi bak›n, Necmi Bey’i teyiden söylüyorum, bugün sabah Alman-
ya’dan gelen grafikte, uluslararas› RO-RO federasyonunun yay›nlar›n›,
Akdeniz’in on büyük operatörü -ROPAX da dahil olmak üzere- aras›nda
U.N RO-RO olarak Akdeniz’de birinciyiz. Dünya ortalamas›n› da göster-
mek istiyorum. Dünya klasman›nda, çok maksatl›, 6-7 bin lanemetre araba
tafl›y›c›lar› da ço¤unlukta, o iki tane flirketi de saymazsan›z biz beflinci-
yiz. Onlar› da sayarsan›z dünya klasman›nda yedinciyiz. Bizim buradaki
dünya klasman›ndaki yerimiz, bizim bu yüksek fiyat›m›z› belirliyor.
Yüksek fiyat; ‘Benim yo¤urdum iyidir’ demekle olmuyor. Bunlar ulusla-
raras› klasmanlard›r ve bununla yap›l›yor…

Enteresan bir fley daha göstermek istedim. E¤er imkan olursa göstere-
ce¤im.

Civitiavecchia’dan Barselona’ya Grimaldi’nin hatt›n›n geliflmesine
bak›n. 2003’de s›f›rdan bafll›yor. 2004’de 9 bin araç seviyesinde. 2005’de
birdenbire 28 binlere ç›k›yor. 2006’da da 39 bine ulafl›yor. Burada flöyle
bir fley var: RO-RO’nun ileriye yönelik k›sa mesafe RO-RO tafl›malar›
delicesine art›yor. Niçin? Yollar iflas etmifl durumda. Yar›n Bulgaristan
Ocak ay›nda, AB devreye girdi¤i andan itibaren, ekonomisinde -her giren
yeni üye gibi- büyük bir hareket bekleniyor. Bulgaristan kendi hareketi-
nin yan›s›ra size ters bakmaya bafllad›¤› zaman s›k›nt› ç›kartacak bin
tane yol bulur. Romanya ha keza öyle. Bir taraftan kara olmazsa bunlar›
tafl›man›n imkan› yok. Ama RO-RO olmazsa karan›n da çal›flma imkan›
yok. Bu son derece önemli bir kombinasyon. Ben flahsen flunu düflünüyo-
rum. Yaflar Kemal’in Çukurova’dan mülhem romanlar›ndan birinde
deniliyor ki köylü aras›nda; ‘bal›k, gölüne göre büyür’. ‹lginç bir laf,
hofluma gitti. fiükrü (Atak) Bey’e kat›l›yorum. Bizim büyüme trendimizi
düflünün. Ve büyüme lokomotifimizi de -Saffet a¤abeyimizi de- bir kefeye
koyun. Bu son iki tane geminin al›nmamas› için ben elimden gelen her
fleyi yapt›m. Ama muvaffak olamad›m. Bugün almam›zda -sadece bu son
iki gemiyi- b›rak›n bize sa¤layaca¤› sinerji, bir kere yenisini 2009’da,
2010’da 53 milyon avrodan afla¤› alamay›z. Marsilya hatt› deniliyor. Ben
hep kaç›yorum. Niye kaç›yorum? Marsilya hatt› 19,5 mil ortalama, 22
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mil maksimumla asla yap›lamaz. ‘Yapar›z’ denilebilir, yap›lmaz. Marsilya
hatt› için güçlü gemi laz›m. 24 millik gemi laz›m. 24 millik gemiyi alma-
ya kalkt›¤›m›z zaman, birden bire fiyatlar z›pk›n gibi yukar›ya ç›k›yor.
Marsilya hatt›n›n baflar›l› olup olmayaca¤› belli de¤il benim için. Nas›l
al›r›m, nas›l paran›z› buraya yönlendirebilirim? Halbuki buray› bir Nor-
folkline ya da Maersk al›rsa, elindeki imkanlarla Marsilya’ya bir ihtiyaç
oldu¤unu hissetti¤inde gemiyi flak diye koyar, uymad› çeker, tekrar eski
hatt›na götürür. Bal›k gölüne göre büyür laf›, bizim flirket için -beni mazur
görün size çok romantik fleyler çizmedi¤im için- ‘biz büyüyece¤iz, dün-
yay› fethedece¤iz’ de¤il. Bu flirket büyüyebilece¤i noktalara art›k yaklafl-
m›flt›r. Bundan sonra bu bizim kendi kapasitemiz içinde mutlaka kar›m›z
devam edecektir. Eskiyi sat›p yeniyi alaca¤›z ama yeni bir hat maceras›na
bu flirket kolay kolay at›lamaz. At›l›rsa sonuç hüsran olur. Siz ortaklar›-
n›za bir y›l kar da¤›tmad›¤›n›z ya da bir sene öncekinden daha az kar
da¤›tt›¤›n›z zaman da birden bire o baflar›l› insanlar hep… Burada Saffet
Bey’in sözünü hat›rlat›r›m: “Cüneyt Bey, sak›n sana böyle iyi gözle bak-
t›klar›na bakma, hele bir sene kar verme de bak bakal›m senden kötü
adam var m›?” Amenna, do¤rudur. Sistem böyle çal›fl›r. Art›k oylamaya
geçelim. ‘Evet’leriniz, ben burada herkese gösterdi¤im, zapta da geçen:
4,5 milyon, 300 bin, 310 bin ve 200 bin üzerinden kabul ediyorum. 

Bu konuflmalar›n ard›ndan oylamaya geçildi. Oylamaya kat›lan yak-
lafl›k yüzde 99 oran›ndaki hisseyi temsil eden do¤rudan ortak ya da tem-
silcinin yaklafl›k yüzde 87’si her bir hisse için son olarak aç›klanan
rakamlarla sat›fl karar›n› onaylad›. 
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Sular Is›n›yor

U.N RO-RO ortaklar›, 20 Kas›m 2006’da flirketin yüzde 87’sini sat›fla
ç›karma karar› alm›fl, bu sat›flta müfltereken hareket edeceklerine, aksi
halde tazminat ödeyeceklerine dair yaz›l› taahhüt içeren bir protokol
imzalam›fl; Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu’yu da vekil tayin etmifllerdi.
‹fl; sat›fl haz›rl›klar›n›n yap›lmas›, piyasaya ç›k›l›p hay›rl› bir k›smet
bulunmas›na kalm›flt› ki; hiç hesapta olmayan bir flekilde sular tekrar çal-
kalanmaya bafllad›. 

Takvimler aral›k ay›na döndü¤ünde art›k daha da netleflmifl bilgilerin
›fl›¤›nda Citigroup ismi zikredilirken U.N RO-RO için 830 milyon avro
de¤er biçildi¤i bilgisi, özellikle UND cephesince gerçekçi bulunmad›¤›
gibi ‘ahlaks›z teklif’ olarak tan›mlan›yordu. 800 milyon, 830 milyon,
850 milyon avro gibi fiyatlar da çeflitli yay›nlar taraf›ndan kendi okur kit-
lesine duyuruluyordu. 

UND; ‘E¤er sat›lacaksa biz almal›y›z’ tezini savunuyordu. UND’nin
Sesi Dergisi de Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n; “Bana göre sat›lmasa
daha iyi olur,” dedi¤ini yaz›yordu. Gazeteler birkaç ay sonra taliplerin
k›rk› aflt›¤›n› belirtiyordu ama Çetin Nuho¤lu’nun “800 milyon avro
pahal›, 600 milyon dolara kesin biz al›r›z,” dedi¤ini de yaz›yordu. Bugün
Gazetesi, RODER ‹kinci Baflkan› Erol Soylu’nun buna tepki gösterdi¤ini
belirtiyordu. Soylu; “Nuho¤lu, U.N RO-RO’nun fiyat›n› düflürmek isti-
yor,” diyordu.

Tüm bunlar bir yana… Her bir haber, bu sat›fla iliflkin olarak ayr› bir
aç›dan not düflüyordu. Asl›nda hiçbir haber herkesi birden memnun
etmese de hepsi biri birinden de¤erli ve önemliydi. Sadece k›saltarak ama
al›nt›lar›n noktas›na bile dokunmadan al›nan haberlerin bu bölümdeki
ilki, Gözlem Gazetesi’nden…

UUNNDD’’ddeenn  RROODDEERR’’ee  ssuuççllaammaa
Son dönemde UN Ro-Ro flirketinin yabanc›lara sat›fl›-

n›n gündeme geldi¤ini söyleyen Nuho¤lu, flöyle dedi:
“Türk nakliyecisinin karayoluyla Avrupa’ya geçifllerinin
önü kapat›larak alternatif olarak sadece Ro-Ro göste-
rilmeye çal›fl›l›yor. Tüm bunlar yaflan›rken UN Ro-Ro
flirketinin yabanc›lara sat›laca¤› duyuruluyor.
RODER’in T1’i savunmas›n›n nedeni karayolunun önünü
kesip, Türk tafl›mac›lar›n› Ro-Ro’ya mahkum ederek
flirketin de¤erini art›rmak ve sonuçta daha fazla
fiyata satmakt›r.” (Gözlem, 25 Kas›m 2006)
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RROODDEERR’’iinn  tteekkeelliinnii  kk››rrmmaakk  iiççiinn  UUNNDD  RRoo--RRoo  flfliirrkkeettii
kkuurruuyyoorr

‘Ro-Ro’da tekel var’ diyen Uluslararas› Nakliyeci-
ler Derne¤i (UND), Ro-Ro tafl›mac›l›¤›na bafllama karar›
ald›. Çetin Nuho¤lu, ‘Bu alandaki tekeli k›raca¤›z.
‹talya’ya 2 bin dolara yap›lan tafl›may› biz 1100
dolara yapaca¤›z’ dedi. (Referans, 28 Kas›m 2006)

UUNN  RRoo--RRoo  ssaatt››ll››yyoorr

850 milyon Euro fiyat biçilen flirketin sat›fl› için
Citigroup’a yetki verilecek.

Ana hissedarlar› aras›nda UND’nin de bulundu¤u UN
Ro-Ro flirketi sat›fla ç›kar›ld›. fiirkete bir ‹ngiliz-
‹spanyol ortakl›¤›n›n talip oldu¤u belirtildi. 

Ancak flirkette yüzde 2.4 pay› bulunan UND’nin Bafl-
kan› Çetin Nuho¤lu, hem fiyat› gerçekçi bulmad› hem de
yabanc›lara ‘ahlaks›z teklif’ sunuldu¤unu iddia etti.
Nuho¤lu, “Sunulan flartlarla sat›fl yap›l›rsa ortaklar
bir daha Ro-Ro ifline giremeyecekler” dedi.

UND Baflkan› Çetin Nuho¤lu, RODER Baflkan› Saffet
Ulusoy’un sekiz ayd›r rahats›z oldu¤undan ötürü iflin
bafl›nda olmad›¤›n› belirterek, “Saffet Bey, Ro-Ro’nun
kara tafl›mac›l›¤› için önemini bilir. Belli ki Saffet
Ulusoy’a ra¤men, onun rahats›zl›¤›ndan faydalanmaya
çal›fl›yorlar” dedi. (Dünya, 2 Aral›k 2006)

UUNNDD,,  UUNN  RRoo--RRoo  iiççiinn  ‘‘ss››ccaakk  ttaakkiippttee’’

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) sat›lmas›na
karfl› ç›kt›¤› UN Ro-Ro’yu sat›n almak için harekete
geçti. Konuyla ilgili olarak UND Baflkan› Çetin Nuho¤lu,
“Kim ne teklif ederse, biz 1 milyon dolar daha fazla
verece¤iz. Madem satmak istiyorlar, biz alal›m. Baflka
bir gruba sat›l›rsa sefer ücretleri iki kat›na ç›kar”
dedi. (Dünya, 2 fiubat 2007)

““UUNN  RRoo--RRoo’’yyuu  aallmmaakk  öönnccee  bbiizziimm  hhaakkkk››mm››zz””

UN Ro-Ro’nun, bugün nakliyecilik yapmayan ve afl›r›
kardan dolay› bu iflten çekilmifl olan kiflilerin sahip
oldu¤u bir yap› olmas›ndan rahats›z olduklar›n› dile
getiren UND Baflkan› Çetin Nuho¤lu, “Gemileri ve flir-
keti bir an önce elden ç›karma iste¤iyle, ‘Nas›l olsa
kar›m›z› maksimize ettik. Ödedi¤imiz paray› kat kat
geri ald›k’ diye düflünüyorlarsa, o zaman diyoruz ki,
satamazs›n›z. Satarsan›z, piyasa de¤eri neyse onu verip
UND üyeleri al›r. Bir de¤er yarat›lm›fl, bu de¤er 
öncelikle onu yaratanlar›n hakk›d›r. Hakk›d›r derken,
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maliyetine de¤il, gerçek de¤eri üstünden istiyoruz. Biz
almaya haz›r›z. Çünkü, bu hat stratejik bir hatt›r.
1993 y›l›nda flirketin bir hissesi 50 bin dolard›.
Bugün bir hisseye 4.5 milyon Euro de¤er biçiliyorsa,
bu de¤er bizim Macaristan’a ödedi¤imiz her y›l ekstra
15 milyon dolar. Slovenya’ya her y›l ödedi¤imiz ekstra
10 milyon dolar; Avusturya’ya ödedi¤imiz 20-30 bin
Euro tren paras›; her geçiflte en az 200 dolardan Bul-
garistan’a ödedi¤imiz 20 milyon dolarlarla oluflmufltur.
Ekstra paralarla elde etti¤iniz ve de hiç hakk›n›z 
olmad›¤› halde ne ad›na olursa olsun ald›¤›n›z milyon-
larca dolarla bu hale getirip, hiçbir fley yokmufl gibi
çekip gidemezsiniz. Bu do¤ru de¤il, buna müsaade etme-
yiz. E¤er sat›lacaksa biz buraday›z.”
(Dünya Perflembe Rotas›, 22 fiubat 2007)

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu  iillee  ssööyylleeflflii

VVaahhaapp  MMuunnyyaarr:: Kavgalar var ama UN RO-RO’da baflar›l›
da bir ifl de var...

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu:: Ama çok destek ald›lar, çok da götür-
düler. 4 çok ac› fley yaflad›k. Birincisi, UND’nin gemi-
leri diye kamu buraya her türlü deste¤i verdi. Mesela
Avusturya bize 1990’da yasak koydu. “Buradan geçmeniz
için sadece 15 bin belgeniz var” dedi. Bizim ihtiyac›-
m›z olan 50 bindi. Bize dediler ki, 15 bin üzerinin 
yar›s›n› trenle geçin di¤er yar›s› için size belge
verelim. Ne yapt›k? 20 bin tafl›mam›z› trenle yapt›k.
Karfl›l›¤›nda 20 bin serbest geçifl belgesi ald›k. Bu
belge kimindir? Paras›n› verip, trene binen arkadafl›-
m›n de¤il mi? Hay›r, Ulaflt›rma Bakanl›¤› düzenleme 
yap›yor, diyor ki “UND’nin denizyolu desteklenmek 
zorundad›r. Buradan belge üreten nakliyecinin belgesi-
ni denizyolunu kullananlar alacak.” ‹kinci olayda yine
“Ulaflt›rma Bakanl›¤›m›z sa¤ olsun” dedik. Biz diyoruz
ki, Yunanistan’›n üzerinden Avrupa’ya aç›lal›m. Bakan-
l›k diyor ki “Yunanistan belgesi yok, oradan geçeme-
yiz. E¤er Yunanistan belgesini ‹talya için kullan›rsak
Yunanistan’a tafl›mam›z olmaz.” Bize Yunanistan üzerinde
‹talya’ya gitmeyi yasakl›yor. “‹lla ki RO-RO’ya bine-
ceksin” diyor, bunlar çok ac›. Bir di¤er örnek. Maca-
ristan bizim için çok önemli bir ülke. 1992’de bir
anlaflma imzalam›fl›z. Buna göre 2 ülke aras›ndaki tran-
sit geçiflte ben Macaristan’›n üzerinden geçersem, yani
e¤er arac›m çevreci araçsa ne ücret ne de miktar
k›s›tlamas› olur. Yeflil olmayan araçlara ise k›s›tlama
uygulan›r. Anlaflma aynen böyle. 2002’de geldik bakt›k
anlaflmalara, bu maddeyi gördük. fiafl›rd›k, Macaristan
bizden hala nas›l ücret al›r? Hemen devleti aya¤a kal-
d›rd›k. Büyükelçilik, D›fl Ticaret ve Kara Ulaflt›rmas›
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ile Macaristan’a gittik, anlaflmay› masaya yat›rd›k.
Bize “Hakl›s›n›z böyle bir hakk›n›z var ama zaman afl›-
m›na u¤rad›, niye o zaman istemediniz?” dediler. 

FFuunnddaa  ÖÖzzkkaann:: Bu vaka münferit mi yoksa benzerleri var m›?

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu:: Bulgaristan’da da ayn› fleyleri yaflad›k.

Sonuçta bugün Türk TIR’lar› Bulgaristan’dan geçerken
262 dolar öder hale geldi. Onlar›n ödedikleri ise 17
dolar. Ve bir KUK toplant›s› dahi istemedik, ‘problem yok’
dedik. Çünkü RO-RO sektöründü  ve kullan›lmas› laz›md›.
Kuruluflunda gerçekten de öyleydi. Kimse yüzde 4’ten
fazla hissedar olamazd›. Ama sonra 5-6 kiflinin elinde top-
land›. Ve Ankara bu duruma sadece bakt›, ses ç›karmad›.

VVaahhaapp  MMuunnyyaarr:: Bu sebeple mi UN RO-RO’ya talipsiniz?

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu:: Bunun için satacaksan›z UND’ye sat›n
diyorum. Daha do¤rusu sektöre sat›n, çünkü bunun bedelini
siz güçlenin diye biz ödedik. fiirket 34 UND üyesinin kat›-
l›m› ile kuruldu. Hiç kimse bu flirketi kar odakl› hale
getirmeyecekti. Ama flimdi 5 kifli yüzde 75’i kontrol ediyor.
Çok çok önemli bir di¤er nokta flu: UND Yönetim Kurulu’ndan
veya UN RO-RO’nun ortaklar›ndan hiçbiri RO-RO ifline girme-
yecekti. fiu anda Ulusoy Denizcilik, Çeflme-Trieste aras›nda
RO-RO hatt› çal›flt›r›yor. (Referans Ulaflt›rma&Lojistik, 30 Mart 2007)

UUllaaflfltt››rrmmaa  BBaakkaann››  BBiinnaallii  YY››lldd››rr››mm  iillee  ssööyylleeflflii

SSoorruu:: Türkiye’de RO-RO tafl›mac›l›¤› liberalleflebildi mi?
Rekabete aç›labildi mi? 

BBiinnaallii  YY››lldd››rr››mm:: ‹ç hatlarda aç›k, ÖTV’siz yak›tla çal›-
flabiliyor, Ambarl›’da sefer yapan iki üç flirket var. Tekir-
da¤’dan, Haydarpafla’dan, Band›rma’dan da yapan var. D›fl
hatlarda da birfleyler yap›l›yor ama hakim iflletmeci bili-
yorsunuz RODER’dir. UN RO-RO Akdeniz’in en büyük RO-RO flir-
keti. Ama bu da fiili bir durum. Mevzuat olarak engel yok
ama ciddi yat›r›m yapmak gerekiyor.

SSoorruu:: UN RO-RO’nun yabanc›lara sat›lmas› söz konusu. Ne
düflünüyorsunuz bu konuda?

BB..YY..: Ben de bas›ndan izliyorum. Bana göre sat›lmasa
daha iyi olur. Benim gönlüm bundan yana. Ama bir ticari
iflletme nihayetinde.
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SSoorruu:: Yüksek maliyetli sat›fl›n navlunlar› yükseltece¤i
yönünde kayg›lar var...

BB..YY..:: Bu kayg›lar› tamamen yabana atmamak laz›m. Ama 
kimse flunu unutmas›n, sektörün bakanl›¤› var. Bakanl›k
böyle bir f›rsatç› yaklafl›ma izin vermez. Alternatifleri
ortaya koyar. (UND’nin Sesi, Mart 2007)

UUNN  RRoo--RRoo  ssaatt››flfl››nnddaa  yyaarr››flfl  kk››zz››flfltt››

Yar›flta iddial› görünen UND’nin eski baflkan› Çetin
Nuho¤lu, “UN Ro-Ro’yu kesin alaca¤›z. UN Ro-Ro’nun de¤eri
600 milyon dolard›r ve biz bu fiyattan alaca¤›z. Maksimum
de¤eri budur. 800 milyon euro de¤ildir. Biz haz›r›z. Proje
finansman› da haz›r. Zaman› geldi¤inde detaylar› aç›klaya-
ca¤›z. UN Ro-Ro’yu UND’den baflka kimse alamaz” dedi. Erol
Soylu ise Bizim 40 firmaya gönderdi¤imiz davetiye UND’ye
gitmedi” diye konufltu. Soylu, “Çetin Bey, hem biz almak
istiyoruz diyor hem de bir yandan Saffet Ulusoy’un UND’ye
verdi¤i 3 tane Ro-Ro hissesini satmak için nakliyecilerden
teklif topluyor. Bu hisselerin sat›lmas› asla mümkün de¤il”
dedi. (Dünya, 1 Haziran 2007) 

RROODDEERR  ‹‹kkiinnccii  BBaaflflkkaann››  EErrooll  SSooyylluu,,  UUNNDD,,  UUNN RRoo--RRoo’’yyaa
zzaarraarr  vveerriiyyoorr

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin’in Un RO RO ile ilgili yap-
t›¤› aç›klamalar sonras› RODER ‹kinci Baflkan› Erol Soylu bu
aç›klamalara tepki gösterdi. Soylu, “UND, Un Ro Ro’ya zarar
veriyor” dedi. UND Baflkan› Tamer Dinçflahin’in ”Un Ro Ro’daki
hisselerini satmak de¤il fiyat›n› ö¤renmek için bir de¤er-
lendirme yapt›k” sözlerine tepki gösteren RODER ‹kinci Bafl-
kan› Erol Soylu, “Bir insan mal›n›n de¤erini neden tespit
etmek ister, ya satacakt›r ya da teminat gösterecektir” dedi.
22 Haziran’da sat›fla ç›kan UN RO RO için UND’nin tavr›n›
elefltiren Soylu, UND’nin ‘UN RO RO’yu biz alaca¤›z almaz-
sak baflka bir Ro Ro hatt› kuraca¤›z’ aç›klamas›n› fiyat›
afla¤›ya çekmeye yönelik politika oldu¤unu öne sürdü.
(Küresel Ana Haber, 2 Temmuz 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  zzaammmm››  sseekkttöörrüü  hhiiççee  ssaayy››yyoorr

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i, ezeli rakibi RODER’e
ba¤l› UN Ro-Ro’nun araç tafl›ma fiyat›na 95 euro zam yapmas›na
tepki gösterdi.

Yap›lan zamm›n son derece yersiz oldu¤una dikkat çeken
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, “A¤ustos ay› sonunda UN Ro-Ro
sat›lacak. Biz de bunun takipçisiziyiz. UN Ro-Ro’ya tali-
biz. Ancak sat›flla ilgili bir giriflimimiz olmad› flu ana 
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kadar çünkü sat›c› bu noktada bizimle beraber olmak iste-
miyor. fiirkette yüzde 2,6’l›k hissemiz var. Al›c›lar da bu
süreçte bizimle temas etmek zorunda kalacakt›r.” diye konufltu.
(Referans, 25 Temmuz 2007)

UUNN  RRoo--RRoo  ssaatt››llmmaammaall››  

Türkiye’de son çeyrek asra damgas›n› vurmufl derneklerden
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND) ortaya koydu¤u
en önemli iflletme ve tafl›ma hatt› sat›fla ç›kar›ld›. UN Ro-Ro
sat›l›yor. Fiyat konusunda muhtelif spekülasyonlar mevcut.
A¤ustos ay› içinde el de¤ifltirecek flirkete 600 milyon dolar
ila 1 milyar dolar aras›nda fiyat verildi¤i dile getiriliyor.

2003 y›l›nda STFA’dan 25 milyon dolara al›nan Pendik’teki
arazi önemli de¤iflim geçirerek Avrupa’l› limanc›l›k otoritele-
rinin dahi g›ptayla bakt›¤› bir konuma geldi. Hatt›n ‹talya’n›n
Trieste kentine her gün seferi var. Hafta sonlar› bu seferlere
Ambarl›’dan da kat›l›m oluyor ve günde iki sefer gerçeklefli-
yor. Uluslararas› nakliye sektörünü bilenler aç›s›ndan çok
önemli bir di¤er veri ise 10 ve daha fazla TIR’› olan yakla-
fl›k bin 300 C yetki belgeli firman›n sürekli olarak hatt›n
potansiyel müflterisi oldu¤u gerçe¤i. Baz›lar› Pendik-Trieste
hatt›n›n sat›fl›n› için Taksim-Kad›köy minibüs hatt›n›n sat›fl›
gibi diyor. Ya da Befliktafl-Üsküdar vapur iskelesi gibi ama çok
daha karl›s› tan›mlamas›nda bulunuyor.

CCüünneeyytt  SSoollaakkoo¤¤lluu::  SSaatt››flfl››nn  ttaamm  zzaammaann››

UN RO-RO ‹flletmeleri Yönetim Kurulu Baflkan› Cüneyt Solako¤lu,
UN RO-RO gemileri ve hatt›n›n sat›fl›nda kararl›. UND yöneti-
minde ve daha sonra RODER’de etkin olan Cüneyt Solako¤lu, UN
RO-RO hissedarlar›na hitaben yapt›¤› konuflmalarda, “Türkiye
gündemine büyük bir gürültü ile gelece¤iz, Eczac›bafl› için 250-
300, Beymen için 450 milyon dolar verildi¤i bir ortamda UN
RO-RO’da kim diyenlere bir cevab›m›z var.” fleklinde konufluyor.

NNuummaann  EEssiinn  ssööyylleeflfliissiinnddeenn::

“UN RO-RO’da yönetim kurulu baflkan› Saffet Bey, ben de bafl-
kan yard›mc›s›y›m. Yönetim kurulu da 6-7 arkadafltan olufluyor.
Tafl›ma fiyatlar› yüksek. Çok fazla para kazan›yor UN RO-RO.
Nakliyeci arkadafllar flikayet ediyor, ben de flikayet ediyorum.
En büyük müflterisiyim dünyan›n paras›n› veriyorum. Dedim ki bu
fiyatlar› indirin afla¤›ya. Bu kadar soygunculuk olmaz. Pahal›
nakliye yap›yoruz. O vakit Saffet bey ‘olmaz' dedi. fiöyle
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örnekleyelim. Benim orada dört tane hissem vard›. Elli bin
dolarl›k bu hisseleri, 250 bin dolara satmak gibi bir imkan
do¤du. Türkiye ekonomik krize girmiflti o vakit. Yani hisseler
dört-befl senede befl kat› de¤er kazand›. Türkiye ekonomik krize
girdi¤i halde. O hisseler bugün nereden baksan›z dört milyon
dolar edecek. Ak›l alacak ifl de¤il. Bu kadar karl› bir ifli
neye sat›yorlar, onu da anlamak mümkün de¤il. Yani son gemileri
biraz pahal›ya al›p, iflletmeye sokmufl olabilirler ancak mükem-
mel limanlar›, mükemmel gemileri var. Bütün nakliyenin yar›
tafl›mas› bu flekilde yap›l›yor. (Transport Dergisi, A¤ustos 2007)

KKKKRR,,  660000  mmiillyyoonn  ddoollaarraa  bbüüyyüüyyeenn  UUNN  RRoo--RRoo’’yyuu  aall››yyoorr

Nakliye sektörünün duayeni Saffet Ulusoy önderli¤inde
kurulan UN Ro-Ro, ABD’li yat›r›m flirketi KKR ile yüzde
87’lik hissenin sat›fl› için münhas›rl›k anlaflmas› imzalad›. 

Solako¤lu, KKR’nin UN Ro-Ro’yu devrald›ktan sonra yat›-
r›m yapmas›n› beklediklerini ifade ederek, “KKR, dünyan›n
dört bir yan›nda büyük fonlar› idare etmektedir. KKR’nin UN
Ro-Ro’ya olan yaklafl›m› ise yeni hatlar açmakt›r. Karadeniz
ve Akdeniz’de yeni hatlar açabilirler. Ciro olarak flirketi
daha da büyütme yolunu seçebilirler. Bunlar 5-10 y›ll›k
periyotlar halinde olacak çal›flmalard›r. ‹leriki dönemde
flirketi daha büyük paralara da satabilirler” diye konufltu.
(Hürriyet, 1 Eylül 2007)

GGüünneeyy  KK››bbrr››ssll››  MMaarrffiinn  TTüürrkk  kkaarraassuullaarr››nnaa  ggiirrddii

GGeerrii  ppllaannddaakkii  oorrttaakkllaarr

KKR’nin bu operasyonda tek bafl›na hareket etmedi¤i,
Yunan, Güney K›br›sl› ve Dubaili ortaklar› olan Marfin 
nvestment Group (MIG) ile birlikte teklif verdi¤i ortaya
ç›kt›. UN Ro-Ro’nun ortaklar›n›n büyük bölümü bile bu
iflbirli¤inden habersizken, Marfin Investment Group, dün Yunan
haber ajanslar›na aç›klama yapt› ve KKR ile birlikte Türk
denizcilik flirketi UN Ro-Ro’ya teklif verdi¤ini duyurdu.

YYöönneettiimm  sseessssiizz  kkaalldd››

UN Ro-Ro yönetimi bu geliflmeler karfl›nda sessiz kal›r-
ken, flirkette yüzde 3 hissesi olan Uluslararas› Nakliyeci-
ler Derne¤i’nin (UND) Baflkan› Tamer Dinçflahin, bir çok ortak
gibi sadece 3 Eylül‘deki toplant›ya ça¤r›ld›klar›n›, gelifl-
melerden tam olarak haberdar olmad›klar›n› söyledi.    
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UND olarak UN Ro-Ro’ya talip olduklar›n› ancak sat›fl için
konuflulan 800 milyon-1 milyar euro gibi rakamlar› fizibl
bulmad›klar›n› anlatan Dinçflahin, “Ancak KKR’nin Yunan, Rum
veya Dubaili orta¤›ndan hiçbir flekilde haberimiz olmad›.
Di¤er ortaklarla da yapt›¤›m görüflmelerde onlar›n da bizimle
ayn› durumda olduklar›n› gördük. Neden böyle bir gizlili¤e
gerek duyuldu¤unu anlayamad›k” dedi.

UUNNDD::  ‹‹flfllleerr  eeppeeyy  kkaarr››flfl››rr

UND olarak KKR ile birlikte flirketi almak için kendile-
rinin de görüfltü¤ünü kaydeden Dinçflahin, KKR’nin arkas›nda
baflka gruplar›n olmas›n›n s›k›nt› yaratabilece¤ini söyledi.
(Vatan, 1 Eylül 2007)

UU..NN  RROO--RROO,, AAmmeerriikkaall››  ffoonnllaa  ppaazzaarrll››¤¤aa  oottuurrdduu

fiirketin yüzde 87’sinin sat›laca¤›n› kaydeden Solako¤lu,
U.N RO-RO’nun, dört ayr› anonim flirketten oluflan bir flir-
ketler toplulu¤u oldu¤unu ifade etti. Solako¤lu, “Bu flir-
ketlerin sahip oldu¤u gemiler var. Toplam 9 gemi ve liman
var. Bu sat›flla flirketin kurflun kalemi de gemisi de sat›l-
m›fl olacak” dedi.

Solako¤lu flunlar› söyledi, “Birinci flirketin yüzde 87’sini
teflkil eden ortaklar, sat›fl için karar ald›k. Öteki üç flir-
kette de U.N RO-RO’nun ço¤unluk hisseleri oldu¤u için tamam›
sat›l›yor demektir.”

YYöönneettiimm  ddeevvaamm  eeddeecceekk

fiu anda U.N RO-RO’nun yüzde 87’sinin 41 ayr› orta¤a ait
oldu¤unu kaydeden Solako¤lu, “Hissesini satmak istemeyen 5
ortak var. En büyük hisse flirkette yüzde 28 ile Ulusoy’a ait.
Ulusoy bu sat›flta tüm hisselerini satacak” diye konufltu.
(Milliyet, 1 Eylül 2007)

KKKKRR::  UUNN  RRoo--RRoo’’yyaa  tteekk  bbaaflfl››mm››zzaa  tteekklliiff  vveerrddiikk

Kohlberg Kravis Roberts & Co.L.P. (KKR) taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada KKR’nin kendisine ba¤l› yat›r›m fonlar›n›n
dan›flman› olarak  U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi.’nin ço¤unluk
hisselerinin sat›n al›nmas› ile ilgili verilen teklifte tek
bafl›na hareket etti¤ini duyurdu. KKR’den yap›lan aç›klamada
“Söz konusu münhas›rl›k anlaflmas›nda baflka bir kuruluflun
ortakl›¤› ya da anlaflmas› bulunmamaktad›r. Bas›nda ç›kan
haberlerin aksine KKR ile Marfin Yat›r›m Grubu aras›nda bu
konuyla ilgili bir ortakl›k söz konusu de¤ildir” denildi.
(Vatan, 2 Eylül 2007)
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3 Eylül 2007 Pendik / Yoksa ‹fl Bozuluyor mu?

Yaz›lanlar okunmufl, konuflulanlar dinlenmifl, gazeteler, dergiler, tele-
vizyonlar, sektörle ilgili hemen her buluflmada dile getirilen sat›fl aley-
hindeki konuflmalar geçmifl, büyüklü küçüklü tüm U.N RO-RO ortaklar›
bir kez daha Pendik’in yolunu tutmufltu. 

Toplant› öncesi, küçük gruplaflmalar›n yafland›¤›, sat›fl yanl›lar›yla
sat›fla karfl› olanlar›n biri birini tartt›¤›, bir yan›yla f›rt›na öncesi sessizlik
di¤er yan›yla fiskoslar›n yay›ld›¤› bir ortam vard›. Derken; yüz yüze ger-
çekleflen ve ço¤unlu¤un kat›ld›¤› bu süreçlere sa¤l›k sorunlar› nedeniyle
her zaman dahil olamayan U.N RO-RO Grubu’nun Baflkan› Saffet Ulu-
soy, yard›mc›lar›n›n kolunda, sa¤l›k personeli ve baz› aile fertleriyle bir-
likte salona girdi. Bu, görülmemifl bir toplant›yd›… Saffet Ulusoy, adeta
‘henüz ölmedim’ dercesine ve güçlükle soludu¤u nefesi yüzünden zor-
lansa da gözüne çarpan herkese -her zamanki üslubuyla- laf ata ata yak-
lafl›k elli ad›ml›k salonu on dakikada geçti. Yirmi alt› y›ld›r alk›fllar ara-
s›nda, dimdik yürüdü¤ü kürsüye, bu kez yard›m alarak yerleflti. 

Toplant›n›n kat›l›mc›lar›n› ve oran›n› saptamak için çal›flan ekibin
aç›klad›¤›na göre ortaklardan Metin Akdurak yine temsil edilmiyordu.
Geri kalan her ortak ya bizzat kendisi ya da bir temsilcisi arac›l›¤›yla
salondaki yerini alm›flt›. 20 Kas›m 2006 tarihli toplant›da al›nan sat›fl›n
kabulü için gerekli nisap oran›n›n yüzde 80 olarak saptanm›fl olmas›, bu
toplant›n›n en önemli özelli¤ini oluflturuyordu. Çünkü ‘evet’ diyenlerin
oran› bu rakam›n alt›nda kalma e¤ilimindeydi. Hatta yüzde 25 oran›nda
‘sat›fla hay›r’ oyu ç›kmas› bekleniyordu. ‹flte toplant›ya bu gergin havada
girildi. 

Kendisine ‘Citibank Türkiye Yat›r›m Bankac›l›¤› bölüm baflkan›y›m’
diyen Ça¤layan Çetin ve onun taraf›ndan tan›t›m› yap›lacak olan Citi-
bank temsilcileri de art›k bu toplant›lar›n daimi kat›l›mc›lar› aras›ndayd›. 

Kat›l›mc›lar› selamlayan Cüneyt Solako¤lu, ilk sözü Saffet Ulusoy’a
verdi. 

Saffet Ulusoy: Sevgili ortaklar; bir y›ldan bu yana U.N RO-RO ‹fllet-
meleri A.fi.’nin gemilerine talip olan firman›n söz sahipleri burada. Çok
çekiflti gündem. Öyle oldu, böyle oldu, nas›l oldu bize sorulmad›. fiimdi
burada konuflmam›z, tarihi bir konuflma olacak. Cüneyt Solako¤lu bu
iflle çok u¤raflt›. Sorular›n›z› ona yöneltin veya Citibank’›n yetkilisi bura-
da, anlayamad›¤›n›z› ona da sorabilirsiniz. Ondan sonra bir neticeye
varal›m. Buyurun, söz sizin Cüneyt Bey.
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Cüneyt Solako¤lu: Say›n ortaklar; 6 Kas›m’da verdi¤imiz karar do¤-
rultusunda bafllayan sat›fl süreci epeyce yorgun, s›k›nt›l› evrelerden geç-
tikten sonra çok flükür muvaffakiyetle sonuçland›. Muvaffakiyetle sonuç-
land› derken, kast›m›z flu; iki tane temsilci seçtiniz; Erol Bey’i ve beni.
Erol Bey ve ben sat›c› temsilcisi olarak -bu arada flirket çal›flanlar›na
huzurunuzda baflta Genel Müdür olmak üzere çok teflekkür ediyorum-
inan›lmaz bir mücadele yapt›k. Bir firman›n Avrupa’daki veya Ameri-
ka’daki al›c›n›n karfl›s›na ç›kma prosedürünün, söylenenin de üstünde zor
oldu¤unu anlad›k. Data room’a (veri odas›) 91 bin sayfal›k doküman
koyduk. Bu dokümanlar›n hiçbirisi hikaye kitab› ve roman de¤il, 91 bin
sayfa flirketle ilgili belgelerdir. Bu 91 bin sayfan›n yan›nda 130 sayfal›k
bir kitap haz›rlad›k. Arkas›ndan da yine bir 80 sayfal›k sunum haz›rlad›k.
Bu arada avukatlar ve dan›flmanlar tuttuk. Dan›flmanlar›n haz›rlad›klar›
kitaplar da burada. Çok ciddi bir prosedür tatbik edildi. Tabiri caizse flir-
ketimiz bütün dünyaya, potansiyel rakiplerimize -biz tabii ki Türkiye’de-
ki belirli çevreleri bundan uzak tutmaya çal›flt›k, ne kadar uzak tuttuk
ondan da emin de¤iliz- mesela Stena’ya, Avrupa’daki, Yunanistan’daki
RO-RO armatörlerine bu flirketin nereden ve nas›l kar etti¤ini, masrafla-
r›n›n neler oldu¤unu -mahrem bilgi diye bir fley kalmad›- hepsini verdik.
‹halede teklif aflamas›na geldi¤imiz zaman da befl teklif ald›k. Bu süre
içerisinde ben ve Erol Bey hep sustuk. Susmam›z gerekiyordu, sustuk.
Zaman içinde ben sizin huzurunuzda da söyledim; Saffet Bey’e de rakam›
söylemedim. Sorsayd› söylerdim ama kendisi de nezaket gösterdi, sor-
mad›. Saffet Bey’den dahi rakam› saklad›m. Kar›m ve çocuklar›m da bil-
medi ve konuflmad›lar. Erol Bey’in de ayn› flekilde davrand›¤› belli… Ki;
bizim baflar›m›z fluradan kaynaklan›yor: Piyasa hiçbir haberle çalkalan-
madan biz sekiz ay bu süreci sürdürdük. Piyasan›n haber kaynaklar›
de¤iflik ve piyasada bu sat›fl›n yap›lmamas›n› teminle kendini görevli k›l-
m›fl en baflta sevgili meslektafl›m›z bile diyemeyece¤im, tedarikçimiz
Çetin Nuho¤lu ve onun yine kolpo arkadafl› O¤uz Sat›c›, elinden gelen
her fleyi yapt›lar ve yapmakta da devam ediyorlar. fiimdi dü¤üm çözüldü,
fermuar aç›ld›. fiimdi benim ve Erol Bey’in konuflma zaman›m›z geldi.
Elimizde her fleyin belgesi var. Ama birincisi; bu toplant›n›n konusu bu
de¤il. Bu konuda, bu toplant›da konuflmayaca¤›m. Ben sonra konuflaca-
¤›m. Ama sizden bir tek fley rica ediyorum. Citigroup, tabiri caizse tam
teflekkülüyle geldi. Bu beflliye huzurunuzda sonsuz teflekkür ediyorum.
Bu, kuru bir teflekkürle ifade edilebilecek duygular de¤ildir. Gece-gün-
düz beraber nas›l çal›flt›¤›m›z› biz biliyoruz. Citi, onun için bu konuda
çok ileride ve kendisini takip eden en yak›n rakibinden üç misli üstte. 
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Citigroup onun için bu kadar muhteflem. Biz de güçlerini anlad›k. Krizli
bir dönemde çok güzel bir sat›fl idare ettiler. Mükemmel bir sonlama yap-
t›lar. fiimdi sizden ricam flu; ben biliyorum ki baz› insanlar kendi kafala-
r›nda baz› fikirler oluflturabilirler. Siz ne anlat›rsan›z anlat›n, o kendi fik-
rini tatbik edecektir. Buna hiçbir itiraz›m yok. Ama flu borcunuz var bize;
sonradan söylenti olarak ç›karaca¤›n›z her fleyi flimdi burada aç›kça sor-
mal›s›n›z. Bunda gücenecek, dar›lacak bir fley yok. Ben sizin yerinizde
olsam sorar›m: ‘Kardeflim bu iflte rüflvet yenildi mi? Cüneyt Bey’in bu
iflten avantas› ne? Erol Bey ne kadar para yedi?’ Bunlar›n hepsini bugün
sorarsan›z, hiç arkadafll›k s›n›rlar›n› zorlamam›fl olursunuz. Hiçbirinize
en ufak bir flekilde gücenmem. Fakat e¤er bunu burada sormaz, daha
sonra özel hayat›n›zda konuflursan›z, sadece küfür ederim. Bu kadar.
fiimdi sözü müsaadenizle Citigroup’a verece¤im. Citigroup yetkilileri size
anlatmad›¤›m›z prosesi kendi nokta-i nazarlar›ndan anlats›nlar. O pre-
zantasyonu dinledikten sonra, sorular›n›z› yine onlar cevapland›rs›nlar.
Ben gerek kalmad›kça konuflmak niyetinde de de¤ilim.  

Ça¤layan Çetin: Öncelikle biz teflekkür ederiz, Cüneyt Bey’e ve bütün
ekibine. Kendileri sat›fl sürecinde flirketin üst yönetimi olarak bize çok
yard›mc› oldular. Öncelikle ekibimizi tan›flt›rmak istiyorum: Citibank
Avrupa Ulaflt›rma Grubu Baflkan› Michael Borch, kendisinin gemicilikte,
RO-RO’culuk ve gemi sektöründe yirmi y›l›n üzerinde bir deneyimi var.
Hem de Avrupa ve Asya’da görevlerde bulunmufltur. Patrick Jaeger,
Avrupa ulaflt›rma grubunda çal›fl›yor. Jose Garza, Avrupa’daki geliflmekte
olan flirketlerin al›m sat›m ifllemlerinden sorumlu baflkand›r. Türkiye’de-
ki özellefltirmelerle ilgili on y›l›n üzerinde deneyimi var. TÜPRAfi ve
TEKEL özellefltirmelerinde dan›flmanl›k yapt›. Tolga Akar, benimle
beraber Citibank’›n Türk yat›r›mc›l›¤› ekibindedir. Ben Ça¤layan Çetin,
Citibank Türkiye Yat›r›m Bankac›l›¤› bölüm baflkan›y›m. TÜPRAfi ve
özel sermaye fonlar›n›n yapt›¤› TPG-Mey (Texas Pacific Group-Mey
‹çki) gibi flirket al›m sat›mlar›nda dan›flmanl›k yapt›m. Bu süreçte neler
yap›ld›¤›yla ilgili bir prezantasyon haz›rlad›k. Nereden nereye geldik ve
bugün nas›l bir sonuç elde ettik? Sunumumuzu alt› bölüme ay›rm›fl
durumday›z. Bir; sat›fl sürecine ne gibi haz›rl›klarda bulunduk. Birinci
aflama ve ön tekliflerin özeti. Bu tür süreçlerde genelde öncelikle tüm
yat›r›mc›lardan bir ön teklif al›nma gayreti gösterilmektedir. Hangi flir-
ketler ilgili, hangi flirketler ilgisiz... U.N RO-RO hakk›nda daha detayl›
bilgi vermek için… 

‹kinci aflamada neler yapt›¤›m›z› anlataca¤›z. Bu birinci aflama ve
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ikinci aflama aras›ndaki -sizler de takip etmiflsinizdir- global menkul
de¤erler ve finans piyasas›nda çalkalanmalar oldu ve halen bu çalkalan-
malar devam ediyor. Bu koflullar› anlataca¤›z. Sonra ikinci tekliflerin
özeti ve nihai teklifleri sizlere aktaraca¤›z. Kimlerden teklif ald›k, en
yüksek teklifi kimden ald›k. En son olarak da KKR, U.N RO-RO’ya en
yüksek teklifi vermifl olan flirketin de detayl› bilgilerini sizlere aktaraca-
¤›z. Bu konu hakk›nda da bizlere sorular›n›z› yöneltebilirsiniz. KKR,
Citigroup’un da yirmi y›l›n üzerinde olan bir süredir müflterisidir. 

Evet, ön tekliften önce sat›fl sürecine haz›rl›k… Bunlar›n bir k›sm›n›
Cüneyt Bey sizlere aktard›. Hakikaten bir flirket satman›n ne kadar zor
oldu¤unu Cüneyt Bey kendisi gördü. Özellikle haz›rl›k aflamas›n›n ne
kadar vakit ald›¤›n›… Fakat fluna inan›n, hepiniz gururla bilmelisiniz ki;
U.N RO-RO burada dünya klasman›nda bir ifl becerdi. Birincisi; çal›flt›¤›
bütün dan›flmanlardan, avukatl›k flirketleri olsun, dan›flmanlar olsun hem
yerli hem yabanc›, ba¤›ms›z denetim flirketinden flirketin bütün finansal
yap›s› geçti. Ticari dan›flman ve RO-RO dan›flman› olarak dünyan›n
say›l› dan›flmanlar›n› tuttuk. Bunlar sektör ve RO-RO hakk›nda incele-
meler yapt›lar ve flirketlere gösterdiler.  fiirketin bütün özgeçmiflini
detayl› bilgileri içeren bir kitapç›k haz›rlad›k. Bu kitapç›kla beraber 103
yat›r›mc›ya, Citigroup olarak Asya’dan, Avusturalya’ya kadar, Güney
Amerika’ya kadar tüm ofislerimizi tarad›k, ilgilenebilecek bütün potan-
siyel flirketlerin hepsiyle görüfltük. Bu görüflmeler soncunda otuz dört
tane bilgi döküman›ndan ilgili olan flirketlere da¤›tt›k. Bu dokümanlarla
birlikte gizlilik anlaflmas› imzalad›k. Bu süreçten sonra dokuz flirketten
teklif alma gururunu yafl›yoruz. Ald›¤›m›z de¤erler de ilk aflamada 645
milyon avro ile 925 milyon avro civar›ndayd›. 

‹lginin nereden geldi¤ine bakt›¤›m›zda; özel sermaye fonlar›, stratejik
yat›r›mc›lar ve yerli yat›r›mc›lar olmak üzere üçe ay›rd›k. otuz dört grup,
flirketimiz hakk›nda bilgi ald›. En büyük ilgiyi özel sermaye fonlar›ndan
gördük. Bunda da hiçbir sürpriz yok. Çünkü özel sermaye fonlar›, son za-
manlarda en büyük yat›r›mlar›n› RO-RO ve gemicilik sektörüne yöneltti.
Bu yüzden bizim için sürpriz olmad›. Biz flu aç›dan gururluyuz: Bizim flir-
ketimizle inan›n dünyan›n en büyükleri ilgilendi. Bugün bir Carlyle, KKR,
100 milyar dolar›n üzerinde yat›r›mlar› olan flirketler. Bunlar bafl›ndan bu
yana büyük ilgi gösterdiler. Sonuna kadar da bu yar›fl›n içinde bulundular. 

Stratejik Yat›r›mc›lar: Bu yat›r›mc›lardan Stena ilgi gösterdi. Stra-
tejik yat›r›mc›lardan neden daha fazla ilgi gelmedi¤ini soracak olursan›z;
yan›t› çok basit. Çünkü bu özel sermaye fonlar›ndan oluflacak rekabet
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hakk›nda hepsinin çok ciddi çekince ve korkular› vard›. Onlar›n ödeyebi-
lece¤i fiyatlara kendilerinin gelemeyece¤ini düflünüyorlard› ki; biraz
öyle oldu ve Stena da çok geride kald›. 

Yerli yat›r›mc›lar konusunda çok hassas davrand›k. Muhtemeldir ki
biliyorsunuz, ciddi bir biçimde sizinle rekabet etmek isteyen ve ediyor
gibi göstermek istenen yerli yat›r›mc›lar var. Bunlar›n eline bu bilgilerin
s›zmamas› için elimizden geleni yapt›k ve iki tane yerli yat›r›mc›dan ilgi
ald›k. Biri Oyak Grubu. Fakat kendileri ne yaz›k ki de¤erleme konusun-
da ciddi olarak geride kald›lar. Limak Grubu ise bafl›ndan bu yana CVCI
ile birlikte hareket etti. ‹lk ald›¤›m›z tekliflere bakacak olursan›z; -bu
tabii iki ay önce global piyasalar›n çalkalanmas›ndan önce al›nan teklif-
ler- en büyük teklifi 3i özel sermaye fonu 925 milyon avro de¤er gibi
ald›k. En düflük fiyat› da 645 milyon avro olarak Oyak Grubu’ndan ald›k.
‹lk aflamada Carlyle’›n 720 milyon avro gibi bir teklifi vard›. Burada
Carlyle ve Oyak’a 800 milyon avronun üzerine ç›kmazlarsa elenecekleri
mesaj›n› verdik. Carlyle bunun üzerinde bir revizyonda bulundu ve 820
milyona yükseltti. Fakat Oyak yükseltmemeye karar verdi. O de¤erlere
yükselemeyeceklerini düflündüler. Onlar› bu süreçten elemek zorunda
kald›k. Ve sürece sekiz aflamal› bir grupla devam ettik. 

Cüneyt Solako¤lu: Birinci teklifin ba¤lay›c› olup olmad›¤› konusun-
da da bilgi verirseniz…

Ça¤layan Çetin: Tabii. ‹lk teklifler genelde ba¤lay›c› olmaz. Örne¤in
ilk teklif verenlerden Oyak’› eledik. Neden? ‹lk teklifleri biz, potansiyel
al›c›lar›n flirkete ne kadar önem gösterdiklerinin nabz›n› tutmak için al›-
yoruz. Fakat bunlar kesinlikle ba¤lay›c› de¤il. Bu rakamlar› istedikleri
kadar revize etme flans›na sahiplerdir. Çünkü bu aflamada da hiçbir yat›-
r›mc›, flirket hakk›nda detayl› araflt›rma yapamam›fl bulunmaktad›r. Sadece
ve sadece o bilgi kitapç›¤›n› inceleyip bize sorduklar› k›sa sorular›n
yan›t›n› ald›ktan sonra o de¤erlemeleri vermektedirler. ‹kinci aflamada
ancak flirket hakk›nda daha detayl›, o data room dedi¤imiz süreci, flirket
yönetimine o toplant›lar› gerçeklefltirdiklerinden dolay› ba¤lay›c› olma-
yan tekliflerdir. Fakat yine de çok önemlidir. Çünkü bize, ciddi olmayan
gruplar›n kim oldu¤unu görüp onlar› eleme flans› vermektedir. Örne¤in
Oyak 645 milyon avroluk teklif verdi¤i halde elemek zorunda kald›k. 

‹kinci süreç ise May›s 2007’de bafllad›. ‹lk olarak Investcorp, CVCI,
Limak Konsorsiyumu elendi. Çünkü kendileri de buradaki rekabet süre-
cinin çok ciddi ve güçlü oldu¤unu gördüler. Ne yaz›k ki devam etmek
istemediklerini belirttiler. 
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Cüneyt Solako¤lu: Yani kendileri çekildiler…

Ça¤layan Çetin: Evet, kendileri çekildiler. 3i ve Carlyle süreç içeri-
sinde konsorsiyum oluflturdular. Bu da gayet normaldir. Biliyorsunuz
Türkiye’deki bütün özellefltirmelerde potansiyel flirketler güç birli¤i kur-
mak için konsorsiyum konusunda birleflebilirler. Lehman Brothers özel
sermaye fonu da Akfen -Hamdi Ak›n’›n sahibi oldu¤u flirket- ile birleflip
bir güçbirli¤i sa¤lad›lar. Onlar sonradan o konsorsiyuma ortak oldular.
Çok güçlü befl yat›r›mc›dan oluflan bir al›c› grubuyla sürecimize devam
ettik. Bu aflamada Cüneyt Bey’in bahsetti¤i gibi data room süreci bafllad›.
Bu süreçte Cüneyt Bey ve yönetimini çok yorduk. 90 bin sayfal›k bir
data room süreci bafllat›ld›. Sekiz hafta boyunca tüm yat›r›mc›lar bu
dokümanlar› incelediler. 2 binin üzerinde teknik, finansal ve hukuksal 
soru sordular. Hepsini yaz›l› olarak yan›tlad›k. Ayn› zamanda ‹talya’daki
Trieste, ‹stanbul’daki Pendik operasyonlar› incelendi. Onlar da kendi
taraflar›nda finansal, hukuksal, operasyonel, yat›r›m bankac›l›¤› konu-
sunda dan›flmanlar›n› kulland›lar. Ayn› zamanda da ‘yönetici sunumu’
dedi¤imiz, flirket hakk›nda her befl flirket de yönetici sunumu gerçeklefl-
tirdi. Bunlar dört saatin üzerinde süren sunumlar. Sunumlardan sonra da
flirket hakk›ndaki bütün sorular› sordular.

Sizlere global piyasalardaki baz› geliflmeleri vurgulamak istiyorum.
Dünya çap›nda özellikle global bankalarda son iki ayd›r ciddi bir likidite
krizi yaflanmakta. Öyle bir kriz süreci bafllad› ki; Amerikan Merkez Ban-
kas› ve Avrupa Merkez Bankas› krizin afl›lmas› için piyasaya likidite sa¤-
lamak zorunda kald›. Ayn› zamanda Amerikan Merkez Bankas›, k›sa
dönem faizleri düflürmek zorunda kald›. Fakat global piyasalarda bunun
en büyük etkisi; bu bankalar›n flirket al›m sat›mlar›nda sa¤lad›klar› borç-
larda, ciddi bir k›s›tlamaya gitmelerine neden oldu. Biz bunu kendi süre-
cimizde böyle yaflad›k. ‹lk ba¤lay›c› olmayan teklifleri ald›¤›m›zda bütün
yat›r›mc›lar bankalardan 600-650 milyon avro civar›nda, U.N RO-RO’yu
sat›n almak için kredi sa¤layabildiklerini belirttiler. ‹kinci aflamaya gel-
diklerinde bu kredi miktar› ne yaz›k ki 500 milyon avro civar›na düfltü.
Dolay›s›yla 100-150 milyon avro düflüfl oldu. Bu arada oluflan fark› da
tabii bütün yat›r›mc›lar, kendi sermayelerine daha çok sermaye koyarak
bu flirket al›m sat›m›n› gerçeklefltirmek zorundalar. Bu sadece U.N RO-RO
ve Türkiye için oluflan bir durum de¤il. Tam tersine bu özel sermaye fon-
lar›n›n, 750 milyon dolar üzerinde tutan flirket al›m sat›mlar›ndaki aktivi-
telerini gösteriyor. Ocak ve Temmuz aras›nda yirminin üzerinde flirket
al›m sat›m› olurken A¤ustos’ta bu sadece befle inmifltir. Bunun nedeni de
dedi¤imiz gibi bankalar›n borçlanma piyasas›ndaki ciddi bir flekilde liki-
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diteyi azaltmalar› konusundad›r. fiirket al›m sat›mlar›n› kullanan borçlula-
r›n faizlerinin yükseliflini göstermektedir. Gördü¤ünüz gibi; Temmuz’dan
sonra son iki ayda ciddi bir flekilde 100-150 basis point (taban puan)
dedi¤imiz yükselifli göstermektedir. Bu da al›c›lar›n flirket al›m-sat›m›nda
kulland›klar› kredilerin faizlerinin ne kadar yükseldi¤ini gösteriyor.  

Cüneyt Solako¤lu: Bu süreçte Citibank’›n tutumunu söyler misiniz?

Ça¤layan Çetin: Türkiye’ye bakan tüm bankalar gibi Citibank da bu
likidite krizinin içinde bulundu. Kendisi de di¤er uluslararas› bankalar
gibi bu süreçte olsun, di¤er flirket al›m-sat›mlar›yla ilgili süreçte olsun
fonlamalar›n› k›st›. Tabii Citibank da bu süreçten etkilendi ve sa¤layabil-
di¤i kredi miktar›n› düflürmek zorunda kald›. 

Cüneyt Solako¤lu: Ça¤layan Bey Citigroup’dan oldu¤u için Citi-
bank’la ilgili konular› yuvarlatarak söylüyor. Ben direkt olarak söyleme-
yi tercih ediyorum. Citibank buraya 620 milyon avro kredi vaat etti ve
al›c›lardan baz›lar›yla da temasa geçti. Citigroup bu ifli yönetiyor ve 
Citibank da Citigroup’un bankas› konumunda. Zarflar›n verilece¤i gün,
27 A¤ustos 2007 Pazartesi günüydü. Bu tarihten üç gün önce Citibank
olaydan tamamen çekildi. Yani 620’yi 500’e, 400’e indirmedi, tamamen
çekildi. fiunu söyledi: Ben sadece shipping olarak finanse ederim. Yani
gemi olarak düflünürüm, gemileri finanse ederim. Bu demektir ki mevcut
gemilerimizi yeniden de¤erlendirecek. Ama flu flartla ki; ‹ngiliz bayra¤›
olursa… fiimdiye kadar dünya üzerinde benim bildi¤im kadar›yla kimse
bu flart› koymam›flt›r. British Flag (‹ngiliz bayra¤›) flart› fludur: Kalburla
bana su getirirseniz, size kredi veririm. Olay budur. Ve bizimle konuflan,
bu son sürece girecek olan 3i, en yüksek bid’i (teklifi) vermifl, 925 mil-
yon avro ile rekor k›rm›fl, Carlyle ile de birleflip daha güçlü hale gelmifl…
Cuma günü beni, en son management (yönetim) ziyareti s›ras›nda flunu
söyledi: “Cüneyt Bey biz çok sükutu hayale u¤rad›k ve iflten de korkma-
ya bafllad›k. Citibank likidite sorunuyla ilgili aç›klanmayacak bir davra-
n›flta bulundu,” dedi. Daha sonra ben bunu Citigroup’a söyledi¤imde 
onlar Citibank’› korumak için “Hay›r yanl›fl konufluyorlar,” dediler ama
bu bir gerçekti. Biz bu flartlar içinde 27 A¤ustos’a geldik.

Ça¤layan Çetin: Do¤ru. Ayn› zamanda, flu anda son bir istatistik ola-
rak belirtmek istiyorum: Hem Amerika’da hem de Avrupa’da bütün ban-
kalar 250 milyar dolarl›k bir finansman›n üzerinde oturuyor. fiu anda bu
flirket al›m sat›mlar›nda kullan›lm›fl fakat sendike edilememifl miktar ola-
rak. Avrupa’da da bu 80 milyar avroluk bir rakam. Tabii bu, tüm banka-
lar›n ne kadar zor bir durumda oldu¤unun göstergesi. Bu durum sektör-
de ne gibi oluflumlar gösterdi? fiu anda Avrupa’da ve Amerika’da 7-8
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milyar dolarl›k ifllemlerin piyasadan çekilmelerine neden oldu. Nedeni de
bütün bu flirketler flu anda sat›fl sürecindeyken, global piyasalarda al›c›
bulamad›lar, teklif alamad›lar ve bu süreci uzatmak ve ertelemek zorunda
kald›lar. Bu durum, geliflmifl piyasalarda yani ‹ngiltere, Hollanda ve
Almanya’da ya da Danimarka gibi piyasalarda olufltu. Bu da sektörün ne
kadar zor durumda oldu¤unun göstergesidir. Cüneyt Bey’in dedi¤i gibi
biz bu flartlarda art›k ba¤lay›c› teklif almak sürecine girdik. 

Cüneyt Solako¤lu: Bir fleyi daha konuflal›m. Citigroup bu iflin lide-
riydi. Biz Citigroup’u takip ettik. Kiflisel görüfllerimizi söyledik fakat nihai
kararlar› her zaman bu iflin profesyoneli olan Citigroup’a b›rakt›k. 27
A¤ustos’a gelece¤imiz o s›ralarda, on-on befl gün evvel Citigroup, kendi
içinde ve bizimle önemli bir tart›flmaya girdi; ‘bu ifli erteleyelim mi’ 
diye… Çünkü ben Ça¤layan Bey’e flirketi satmak için bir acelemizin
olmad›¤›n›, flirketimizin yürüdü¤ünü, e¤er bizi fazla etkileyecekse sahaya
ç›kman›n da çok büyük bir k›ymeti harbiyesi olmad›¤›n›, ortaklar›m›z›n
koydu¤u taban fiyattan afla¤›s›na gelme durumlar› olmad›¤›n›, bunu üç-
alt› ay erteleyebilece¤imizi söyledim. Bu konuyu Ça¤layan Bey kendi 
çlerinde de¤erlendirdi. Ça¤layan Bey bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Ça¤layan Çetin: Bu konuda bizim önerimiz ve tavsiyemiz, süreci
devam ettirmekten yana oldu. Çünkü elimizde befl tane dünya çap›nda
çok büyük ve güçlü yat›r›mc› varken, bunlar iki ay bu flirketi incelemek
için vakit harcam›flken, dan›flmanlar›na ve avukatlar›na maliyet göster-
miflken, bu kadar ilgi ve rekabet ortam› oluflturmuflken, bu piyasalara ra¤-
men finansman konusunda da hepsi ciddi bankalardan finansman sa¤la-
m›flken, bu momentum’u (ivme) yakalam›flken bu süreci devam ettirmek-
ten yana olduk. Tabii ki bir flartla; bunu da bütün yat›r›mc›lara gayet net
bir flekilde aktard›k. Hissedarlar olarak taban fiyat›n›z›n oldu¤unu -bunu
da dolayl› kanallardan- kendilerine anlatt›k. Bu fiyat›n çok daha üzerinde
bir fiyat bulunmad›¤› sürece, bu sürecin tamamlanmayaca¤›n› aktard›k.
Fakat bu sürece bu kadar yaklaflm›flken piyasan›n bizim flirkete ne kadar
de¤er biçti¤ini görmemiz gerekti¤ini düflündük. Çünkü biraz önce size
gösterdik. ‹ngiltere ve di¤er piyasalardaki oluflmayan, olmayan ifllemle-
ri… Onlar›n hiçbiri ne yaz›k ki bizim burada gördü¤ümüz ilgiyi göremedi.
Bence olaya bir de bu aç›dan bakmak laz›m. U.N RO-RO’nun ne kadar
iyi ve ne kadar kaliteli bir flirket oldu¤unun en büyük göstergesi. 

‹kincisi; özellikle Türkiye’deki bankalar›n, sektörlerin global çalkan-
t›dan -Allah’a flükür- etkilenmedi¤ini, bizim sürece de pozitif yans›d›¤›-
n› görüyoruz. Ve bu aflamada bizim tavsiyemiz süreci devam ettirmek. 
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Cüneyt Solako¤lu: Alt› ay ve bir sene sonray› nas›l görüyorsunuz, bir
de onu anlat›n. 

Ça¤layan Çetin: KKR ve benzeri flirketler, sadece Türkiye’ye bak-
m›yorlar, bunlar dünyan›n her taraf›ndalar. Dünyan›n her yerinde flirket
al›m sat›mlar› yap›yorlar. Bu momentum’u yakalam›flken, bu kadar ciddi
para ve zaman harcam›flken e¤er biz bu yat›r›mc›lara; ‘yok, biz flimdi
bunu erteledik alt› ay sonra de¤erlendirece¤iz’ dersek ciddi bir riske 
girece¤imizi düflünüyoruz. Çünkü alt› ay sonra global piyasalar geri gel-
di¤inde, bu sefer sadece flu an Türkiye’ye odaklanm›fl olan bu fonlar›
Türkiye yerine istedikleri baflka ülkelere yönlendirme lüksleri var. Bu
durumda befl tane ciddi al›c›n›n oldu¤u bir ortam› da yakalam›flken bu 
rekabet ortam›n› sürdürmek istedik. Say›n hissedarlar, gördü¤ünüz gibi
103 tane yat›r›mc›ya gidildi, stratejik yat›r›mc›lardan gitmedi¤imiz isim
kalmad›. Hakikaten befl tane çok güçlü yat›r›mc› bulduk. Stratejik yat›-
r›mc›lar›n bu seviyelerde oynayamayacaklar› görüldü. Grimaldi’yi her-
kes ilk baflta ciddi oyuncu olarak bekliyordu. Bize biçtikleri fiyat 500-
600 milyon dolar civar›ndayd›. Bu özel sermaye fonlar› bunun üzerinde
ciddi bir prim sa¤lam›flt›r. Lütfen herkes bunun fark›nda olsun. ‘Bu özel
sermaye fonlar›n› alt› ay bekletelim, bunlar nas›l olsa bizi bekler’ diye
düflünürsek ciddi flekilde yan›l›r›z. Bunlar fonlar›n› istedikleri ülkelere,
istedikleri zaman çok rahat flekilde sokabiliyorlar. Dünyan›n her taraf›n-
da onlarca flirket, bizler gibi yat›r›m bankalar› taraf›ndan sat›fla sunulu-
yor. Bu riski de ciddi bir flekilde tartt›¤›m›zda, flu an bu ilgiyi sa¤lam›fl-
ken süreci devam ettirmeye karar verdik. Ve geldik ba¤lay›c› olan teklif-
lere. Bakt›¤›m›zda flöyle enteresan bir resimle karfl›laflt›k: Befl yat›r›mc›-
dan ikisi ilk ba¤lay›c› olmayan tekliflerinden sonra, ba¤lay›c› olan teklif-
lerinde art›fl gösterdiler. Cinven, 850 milyon avroluk teklifini 875 milyon
avroya çekti. KKR, 800 milyon avroluk teklifini 855 milyon avroya çekti.
3i ve Carlyle hat›rlarsan›z ayr› ayr› hareket ediyorlard›. 3i taraf›ndan 925
milyon avro bir de¤er biçilmiflti, Carlyle 820 milyon avrodayd›. Birlefl-
tikten sonra ne yaz›k ki 820 milyon avroda kalmay› öngördüler. Lehman
Brothers bafllang›çta tek bafl›na hareket ediyordu. 850 milyon avro gibi
bir rakam vermiflti. Akfen’le birlefltikten sonra 807 milyon avroya düfltü.
Stena da ba¤lay›c› olmayan teklifi 800 milyon avroydu, onu ayn› b›rakt›.
Yani bir yat›r›mc› ayn› seviyede b›rakt› teklifini. ‹ki yat›r›mc› yükseltti,
iki yat›r›mc› da teklifini indirdi. Bütün yat›r›mc›lar ellerindeki garantili
kredi paketlerini bize sundular. Bu ifllem için gerekli paralar›n›n oldu¤u-
nun garantisini verdiler. Ayn› zamanda da baz› ön koflullar koydular.
Bunlardan baz›lar› flunlar: En önemli olan›; Türkiye’deki tüm flirket al›m-

89



sat›mlar›nda oldu¤u gibi Rekabet Kurumu onay›. E¤er bu süreci devam
ettirecek olursak KKR ile hisse sözleflmesini imzalarsak mutlaka Reka-
bet Kurumu onay›na gitmesi gerekiyor. En önemli flartlardan biri de üst
yönetimin flirkette devam›d›r. Yani burada bir parantez açmak istiyorum.
Bütün özel sermaye fonlar›, dünyada yapt›klar› bütün yat›r›mlarda da -ki
Türkiye’ye yeni geldiler, Texas Pacific Grubu, Mey ‹çki Grubu’nu 900
milyon dolara ald›, ayn› zamanda CVCI, Boyner ve Beymen Holding’in
yüzde 50’sini sat›n ald›, bu olursa inflallah Türkiye’de üçüncü olacak- bu
ön flartlar› koydular. Bu iki ifllemi de Citigroup olarak biz gerçeklefltirdik.
Bu ön flart her zaman vard›r. Çünkü özel sermaye fonlar›, finans sektö-
ründeki profesyoneller taraf›ndan yönetilmektedir. Sektörel bilgilerini
daha ziyade ald›klar› flirketin yönetiminden sa¤lamaktad›rlar. Fakat hep-
sinde -en ilginci Stena gibi stratejik al›c› konumundaki flirketin de- bu ön
flart› öne sürmesidir. Bunun nedeni de Stena sektörün devlerinden olma-
s›na ra¤men Türkiye’de ilk yat›r›m› olacak. Türkiye’deki bu ilk yat›r›-
m›nda da bunun mutlaka bir ön koflul oldu¤unu bizlere aktard›lar. fiirke-
tin üst yönetiminin mutlaka flirkette devam etmesi gerekti¤ini bildirdiler.
E¤er biz flirketimizi sat›yoruz fakat hiçbir üst yöneticimizi devretmiyoruz
dersek bu rakamlar›n hiçbirini ne yaz›k ki göremeyiz. Çünkü burada flunu
da herkesin anlamas› laz›m; yat›r›mc›lar gemilere de¤er biçmiyor. fiirke-
timize, flirketin oluflturdu¤u nakit ak›fl›na, büyüme potansiyeline, bunun-
la beraber yönetimin sa¤lad›¤› performansa önem veriyor. O yüzden bu
flart tüm yat›r›mc›lar taraf›ndan önümüze konuldu. 

Biz bu süreçten sonra ne yapt›k? ‹ki yat›r›mc›da bir kopma var. ‹kisi
de ba¤lay›c› teklifte hem de¤erlerini yükseltmifller hem de bu teklifleri
almadan, bütün yat›r›mc›lar›n verdikleri 850 milyon avronun üzerine ç›k-
m›fllar. Bu bize olan ciddiyetlerini, flirkete olan inançlar›n› ve hissedarla-
ra olan sayg›lar›n› göstermektedir. Bununla beraber bütün yat›r›mc›lar›
üçüncü safhaya geçmeleri konusunda ikna ettik. Özellikle KKR ve Cin-
ven’e  tekliflerini revize etmeleri gerekti¤ini çünkü yukar›da bir s›k›flma
oldu¤unu -fiyatta-, bizim o yüzden bir karar veremedi¤imizi aktard›k.
Üçüncü ve nihai teklifleri ald›¤›m›zda, KKR’nin 855’den 910 milyon 
avroya geldi¤ini görüyoruz. Cinven’in 875 milyon avrodan 885 milyon
avroya geldi¤ini, Lehman ve Akfen, ne yaz›k ki bir gün sonra, geç ola-
rak verdi¤i teklifini 807 milyon avrodan 850 milyon avroya revize ettiler
ki; onlarla da görüfltü¤ümüzde 850 milyon avronun üzerinde rakamlar 
ald›¤›m›z› belirtmifltik. 

Cüneyt Solako¤lu: Ça¤layan Bey pardon, burada bir flu geçifl oldu.
Biz bu teklifleri ald›k. Befl tane zarf ald›k. Sonra alttaki üç tanesini eledik.
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Üstteki ikisini yar›flt›rd›k. Niçin eledik? Bunu netlefltirir misiniz? Az m›
para verdiler, çok mu para verdiler?

Erol Soylu: Stena’dan tekrar teklif istedik, gelmedi.

Ça¤layan Çetin: Biz bütün yat›r›mc›lara 850 milyon avronun aflama
kaydetti¤ini, son teklifleri almadan aç›k ve net bir flekilde kendilerine 
anlatt›k. Ne yaz›k ki bu rakam›n üzerine Cinven ve KKR ç›kt›. Di¤er
üçünün bizim süreç hakk›n› ciddiye almad›klar›n›, en önemlisi de hisse-
darlar›n buradaki hassasiyetini, de¤erleme konusundaki piyasaya sürdük-
leri koflullar› yeterince ciddiye almad›klar›n› öngördü¤ümüzden, di¤er
üçüncü süreçte ciddi bir flekilde yar›flta tutmay› öngörmedik. Ayn› 
zamanda da yukar›daki iki yat›r›mc›ya ayr› bir motivasyon sa¤layabil-
mek için, kendilerinin art›k hem bu 850 milyon avronun üzerinde olduk-
lar› için, hem de son bir yükseliflte bulunurlarsa flirketin ellerinde olabi-
lece¤i hissini verebilmek için, motivasyonu sa¤layabilmek için iki flirketle
yar›fla devam ettik ki; KKR birden 855 milyon avrodan 910 milyon avro
gibi bir rakama ç›kt›. fiu da çok önemli; KKR verdi¤i bu rakam›n 24 saat
geçerli oldu¤unu, bir daha bu rakam› revize etmeyece¤ini belirtti. 

Cüneyt Solako¤lu: Bir flart› daha vard›. Kendilerini bir üçüncü flir-
ketle yar›flt›rmama kofluluyla bu fiyat› verdiler. E¤er biz o zaman iki tane
b›rakmay›p da ‘hadi hep beraber -çünkü Erol Bey biraz da bunu söyledi-
beflini birden toplayal›m, tekrar bir teklif alal›m’ denildi¤i anda, orada
Michael’›n ‘momentum’u kaç›r›rs›n›z, ciddiyetinizi kaç›r›rs›n›z, sonra
beflini birden kaybedersiniz’ ikaz›n› verdiler. O yüzden biz ilk bafltaki iki
tanesini ald›k ki motive olsunlar. Nitekim KKR, “Bak ben Cinven’leyim,
de¤il mi?” dedi. Çünkü KKR’ye aynen flu söylendi Ça¤layan Bey tara-
f›ndan: “Cinven sizin önünüzde, 875’le geldiler. Siz teklifinizi revize
ediyorsunuz. Kaç kiflisiniz? ‹ki kiflisiniz...” “Tamam, bir üçüncüyle yar›fl-
mak istemiyorum,” dediler. “Tamam,” dedik ve adamlar bu flekilde gel-
diler. Tabii uluslararas› ihalelerde, uluslararas› dev flirketlerle konufltu¤u-
muz için -ve bu sat›fl› da yine dünya devi Citigroup yönlendirdi¤i için-
bunlar orada günlük ifl, vukuat› adiye gibi olufltu. Fakat bunlar› -kusura
bakmas›n Ça¤layan- ikide bir tekrar tekrar sormam›n sebebi; bizler bu
konuya muttali de¤iliz, bizler bu konuda deneyimli de¤iliz. Ben de haya-
t›mda ilk kez böyle bir yar›flman›n içinde oldum.

Ça¤layan Çetin: Kesinlikle, seve seve açar›z. Lehman Brothers ve
Akfen yapabileceklerinin en iyisini gösterdiler bize; 850 milyon avro...
Ciddi biçimde arkada kald›lar. Stena, kendi kanallar›ndan ‘revize edebi-
lirim’ demesine ra¤men revize bir teklif vermemeye karar verdi. 3i ve
Carlyle, bizimle ba¤lant›ya geçip “Bizi bu süreçte devam ettirin, rakamlar
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nerelerde?” dediklerinde, biz kendilerine; “Rakamlar ciddi bir flekilde
850’nin üzerinde,” dedik. “O zaman hay›rl› olsun, bizim de ç›kabilece¤i-
miz en yüksek rakam 850 civar›ndayd›,” dediler. Motivasyon anlam›nda
her ikisini de birbiriyle çarp›flt›rmak anlam›nda ne kadar do¤ru bir karar
verdi¤imizin bizce bir göstergesi. Çünkü di¤er üç yat›r›mc›, ciddi bir
flekilde 850’nin üzerine ç›kamayacaklar›n› hem sözlü hem de belgeyle
belirttiler. 

Cüneyt Solako¤lu: Orada ben bir parantez açaca¤›m. Saffet Bey beni
arad›. Hamdi Ak›n’›n kendisine telefon açt›¤›n› ve 900, hatta üstünde bir
rakam verebilece¤ini söyledi. Ben de “Tamam a¤abey, bu ifl öyle fiyat
vermeyle olmuyor,” gelip teklif vermesi gerekti¤ini ancak bunu da kaale
alabilece¤imizi söyledim. Ve biz sadece iki flirketi almaya karar vermifl-
ken ‘flimdi ifl bu ihaledir, kör ölür sürmeli gözlü olur’ diye ‘biz Hamdi
Ak›n ve Lehman’dan da teklifimizi üçüncü bir teklif olarak alal›m fakat
bunu s›r olarak saklayal›m’ karar›n› verdik. 

Citigroup böyle fleylerde son derece çekingen davran›yor. fiimdi ben
burada ‘flu afla¤›daki adama 25 lira rüflvet veriyorum’ beyan›n› yapt›¤›m
anda, kulaklar›n› kapat›yorlar. ‘Biz bunu bilmemek zorunday›z. Bize bunu
söylemediniz,’ diyorlar. Onun için bu tip fleylere de kulaklar›n› kapamakla
beraber s›r olarak saklamaya karar verdik ve adamlar›n teklifini bekledik.
Adamlar o gün verecekleri teklifi ertesi güne kadar beklettiler ve 850 ola-
rak geldiler. Yine bu bütün teklifler bu fleydedir. Her fley bu kitaptad›r.
(Tekliflerin topland›¤› ve bu kitapta özet bilgileri verilen ‘Project Tries-
te’ isimli doküman.) Bu kitaptan isteyen herkese bir tane yapt›raca¤›m.
Hat›ra olarak evime götürece¤im. Bu benim için çocuklar›ma b›rakaca-
¤›m en güzel hediyedir. Biz tabii ki 850’yi kaale almad›k. O zamana 
kadar 910 fiyat alm›flt›k. Bu Cuma günü (31-08-2007) ‹ngiltere’den dön-
düm, Cumartesi günü flirkette çal›flt›m. Eve giderken Süha Bey (‹brahim
Süha Güçsal) telefon açt›, kendisi Hamdi Ak›n’›n sa¤ kolu ve yard›mc›s›.
“Cüneyt Bey, nerelere ç›kt› sizin bu fiyatlar?” dedi. “Ucuz gitti, bir yer-
lere ç›kmad›, zaten bekliyorduk,” dedim. “Yahu biz 850’yi att›k ve kendi
kendimize dedik ki; biz bu ifli ald›k.” Aynen Süha Bey bunu söyledi. Ken-
disi oradad›r. 850’yi verip ifli alamad›lar. Yani uluslararas› ihalelerde bu
tip fleyler, ‘buna ben daha fazla verirdim’ olmaz… Verseydin kardeflim.
‘Ver kardeflim’ denildi¤i zaman verilir. Yani yalanc›n›n mumu yats›ya
kadar yan›yor. Lafla da peynir gemisi yürüyor!.. Çetin Bey’in ald›¤› 
gemiler flu anda hep yürüyor. Yirmi tane gemisi oldu. fiu an Marsilya’ya
gidiyor, Trieste’ye gidiyor, her yere gidiyor. Ama peynir tafl›yorlar…
Onun için sizin haberiniz yok. Lafla, sadece peynir gemisi yürür. 
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Ça¤layan Çetin: Dedi¤imiz gibi KKR en ciddi ve en yüksek, 910
milyon avrodan en yüksek teklifi verdikten sonra hatta kendi aram›zda
ciddi ciddi ‘Cinven’le bir daha kap›flt›rsak m›?’ diye düflündük. Fakat
KKR, teklifinin çok ciddi bir flekilde sadece 24 saat geçerli oldu¤unu, bir
daha revize etmeyece¤ini, e¤er bir baflka yat›r›mc›ya revize flans› verir-
sek kendilerinin teklifini geri çekme hakk›na sahip olduklar›n› belirttiler.
Buna ra¤men biz dolayl› kanallar›m›zla Cinven ile görüflmelerimizde 
onlar›n da hakikaten 885’in üst s›n›r› aflt›¤›n›, ceplerinde 5 milyon avro
dahi olmad›¤›n›… ‘Hay›rl›s› olsun’ dediler, kendileri de… Ertesi gün 
-ilgilerinden dolay› sa¤olsunlar- Erol Bey ve Cüneyt Bey’le ziyaret ettik.
Çok duygusal bir görüflmeydi. Çünkü fiyat›n buraya ç›kmas›nda onlar›n
da ciddi paylar› oldu. Çünkü KKR’yi yar›flt›ran, yar›fla sokan Cinven’dir,
onlara bir teflekkür borcumuz var.  

Cüneyt Solako¤lu: Hem de nas›l… 875’le gelmeselerdi, biz yani bu
ihaleyi iptal noktas›na bile gelebilecektik. Çünkü 850 ile b›rakmamak 
niyetini Saffet a¤abey bize söyledi. “900’den afla¤› bu flirketi satmay› 
düflünmüyorum, 850 bunun s›n›r›d›r, zorlay›n,” dedi. Elimizden geleni
yapt›k, zorlad›k. 910’la teklif geldi. Cinven’de Yal›n (Karado¤an) Bey
diye biri var. ‹TÜ rektörünün o¤lu. Asl›nda -bu arkadafllar da dahil olmak
üzere- insan ‹ngiltere’de, Türkiye aç›s›ndan gurur duyuyor, hemen arka-
s›ndan da üzüntü duyuyor. Bu beyinler bizim çocuklar›m›z. Bunlar› biz
yetifltirmifliz. Fakat muhteflem beyinler gitmifller Avrupa’da, Amerika’da
büyük yat›r›m bankalar›nda muhteflem mevkilerdeler. Son derece büyük
maddi ve manevi de¤erleri var. Hepsi kendisinin patronu. Hepsinin uçak
bileti vesaire kararlar› kendisinde ve Yal›n da bunlardan biri. Mükemmel
bir çocuk. Öylesine bir ders çal›flm›fl ki ben on dört y›ld›r bu flirketin 
CEO’lu¤unu yapt›¤›m için, utand›m. Adam benden fazla… fiirketi bir
haftada, iki ayda, üç ayda neyse, nas›l çal›flm›flsa öyle ö¤renmifl, -flimdi
bizim flirket hakk›nda bir tak›m kitaplar yap›ld›, bende de duruyor- ve biz
bunlar›n de¤erini bilmedik. Bu toplumda çal›flt›ram›yoruz. Niye çal›flt›ra-
mad›¤›m›z› da zaten kendi kendimize gösteriyoruz. Bizde müesseselefl-
mek, kurumsallaflmak yok. Bizde kurallara uymak yok. Bizde dedikodu,
bizde önemsenmek var. Yani ‘e¤er bu sat›fl süreci biterse, kimse beni
önemsemez, ben buray› biraz dalgaland›ray›m’ var. Orada bu tip fleylere
prim vermiyorlar.

Ça¤layan Çetin: Evet. Ve KKR ile ertesi gün bu süreç bittikten son-
ra, münhas›rl›k anlaflmas› imzalad›k. Bu anlaflmaya göre; 23 Eylül’e 
kadar iki kurumun da baflka bir üçüncü flah›sla görüflmeyece¤i, özellikle
bizim aç›m›zdan yani U.N RO-RO’nun, baflka bir potansiyel al›c›yla 
görüflmeyece¤i ve Citigroup’un da görüflmeyece¤i, KKR’ye vaadimiz… 
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Cüneyt Solako¤lu: Bunu biz imzalad›k temsilciler olarak… 23 Eylül’e
kadar bu flirketin sat›fl›yla ilgili olarak hiç kimseyle görüflmemeyi vaat 
ettik KKR d›fl›nda. Bundan baflka bir fley de vaat etmedik. Buna niçin 
ihtiyaç var, onu da ben aç›klayay›m: Çünkü KKR bu münhas›rl›k anlafl-
mas›n› al›p bankalar›na gidiyor ve diyor ki; “Bak›n U.N RO-RO’nun 
sat›fl› ve anahtar› bende. Anlaflacaksan›z benimle anlafl›n.” ‹nsan yaflad›kça
çok fley görüyor. Di¤er bankalar›n yumuflat›p bir yerlere getirdi¤i banka
kredi flartlar› otomatikman, alttaki destekler gitti¤i için hep KKR’ye do¤ru
döndü. O zamana kadar bir banka, iki banka, befl banka elinde olan ada-
m›n, öteki befl gruptan da dördünün bütün bankalar› yumuflam›fl ve haz›r
bir yemek halinde KKR’ye geliyorlar. Bunun için bu münhas›rl›k anlafl-
mas›na ihtiyac› var. Bunu göstermezse gelemez. Mümkün de¤il.

Ça¤layan Çetin: Bu anlaflmadan sonra art›k e¤er hissedarlardan bugün
onay ç›karsa, KKR ile sürecin devam etmesi yolunda karar ç›karsa neler
olacak? fiimdi hangi sürecin iflleyece¤i konusunda Jose size bilgi vere-
cek, Tolga çeviride bulunacak. 

Cüneyt Solako¤lu: Bu aflamaya kadar sorusu olan varsa lütfen sor-
sun. Bölüm bölüm soral›m, unutulmas›n. Sayfalar› geri geri gelebiliriz.
Teklifler hakk›nda, firmalar hakk›nda herhangi bir sorusu olan arkadafl
varsa sorsun. 

Y›lmaz Türko¤lu: Bu ekonomik çalkant›dan dolay›, flirkete gelen
tekliflerde sapma oran› sizin tahmininizce ne kadar olmufltur? 

Ça¤layan Çetin: Bunu asl›nda flöyle görebiliriz: ‹lk teklifleri ald›¤›-
m›zda 925’ti. ‹kinci rakam da 910 oldu. Tabii ki ‘üst s›n›r flu kadard›r’
demek zordur. fiartlarda sadece finansman paketi yok. Bu flirketi incele-
meye bafllad›¤›nda, flirketin baz› bölümlerini be¤enmeyip inceleyip ayr›l-
mak isteyenler olabilir. Gördü¤ünüz gibi ilk aflamada teklif veren Invest-
corp, CVCI/Limak konsorsiyumu gibi ‘Biz buradaki rekabet ortam›n›
sevmiyoruz. Bu yüzden çekilece¤iz’ diyen yat›r›mc›lar olabilir. Ona tam
bir rakam koymak çok zor olur. Fakat bakt›¤›m›zda bizim en üst rakam›-
m›z, ilk ba¤lay›c› olmayan tekliflerde ald›¤›m›z rakama çok yak›n. 

Cüneyt Solako¤lu: Citigroup olarak flirketi de¤erlendirdiniz. Onu
söyler misiniz?

Ça¤layan Çetin: Citigroup olarak biz bu flirketle ilk çal›flmaya baflla-
d›¤›m›zda bir de¤erleme raporu ç›kartt›k. Bu raporu ç›kart›rken de nele-
re bakt›k? fiirketin nakit ak›fl›na bakt›k. Ayn› zamanda bizim indirgenmifl
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nakit ak›fl› dedi¤imiz, flirketleri de¤erlendirme raporu haz›rlad›¤›m›z bir
yöntemi kulland›k. Ve bu sektörde, flirket al›m sat›mlar› sektöründeki
çarpanlar› -onlar› da biraz sonra size Michael anlatacak- buna benzer 
flirketler dünyan›n di¤er ülkelerinde ne gibi EBITDA dedi¤imiz, vergi
öncesi ne kadar kar etmifl diye bakt›¤›m›zda, flimdi utanarak söylüyorum
750 milyon avroluk bir de¤erleme ç›kartm›flt›k. Biraz sonra de¤erleme
konusunda bilgi verece¤iz. Göreceksiniz ki hem sektörde hem Türki-
ye’de bir rekor k›rm›fl say›l›r›z. Dolay›s›yla bu finansal piyasada olan çal-
kant›n›n bize ciddi bir etkisi oldu¤unu düflünmüyorum. 

Y›lmaz Türko¤lu: KKR ile Boyner aras›nda imzalanan münhas›rl›k
anlaflmas›n›n bozulma sebebi, ekonomik krizden dolay› bekledi¤i fiyat›n
gelmemesinden dolay› m›d›r? Onu ö¤renmek istiyorum. 

Ça¤layan Çetin: Orada soruyu sorabilece¤iniz en iyi muhataplar›
buldunuz. Çünkü Cem Boyner’in dan›flman›yd›k. O konuda isterseniz
kendisiyle direkt olarak da ba¤lant›ya geçebiliriz. KKR’nin Boyner ile
imzalad›¤› münhas›rl›k anlaflmas› U.N RO-RO’dan farkl› idi. Daha arada
bir de¤erleme raporu yani fiyat verip fiyat alma noktas›na gelinmemiflti.
Tamamen, ‘biz ortakl›k görüflmelerine bafllayal›m’… Ba¤lay›c›l›k, de¤er-
leme teklifi kesinlikle verilmemiflti. Anlaflman›n tek tarafl› olarak KKR
ya da Cem Boyner taraf›ndan b›rakabilme flart› vard›. O flart› kullanarak-
tan KKR ayr›ld›. Burada ise ba¤lay›c›l›k anlaflmas› farkl›. Hem uluslara-
ras› piyasada anlam tafl›yan bir belgedir. ‹kincisi bütün bankalardan ald›¤›
kredi paketlerini bize göstermifllerdir. Onunla ayn› seviyede karfl›laflt›r-
mamak gerekiyor. O konuda bizim tereddüdümüz olsayd› zaten daha 
önce Cem Boyner’in dan›flmanl›¤›n› yapm›fl kifliler olarak biz ikazda 
bulunurduk. O zaman biz burada ‘KKR’yi ciddiye almayal›m veya iflte
Cinven’le konuflal›m, kötü bir tecrübemiz oldu diye’… Fakat dedi¤imiz
gibi birebir karfl›laflt›r›lmayacak konulard›r. 

Cüneyt Solako¤lu: Yeteri kadar aç›k. Bizim korktu¤umuz KKR’›n
caymas› de¤il. Bizim korktu¤umuz; bizim caymam›z. Dolay›s›yla biz de
kendimizi bildi¤imiz için soru diye soruldu. 

Saffet Ulusoy: K›ymetli arkadafllar, yan›lm›yorsam iki-üç ay önce
(yaklafl›k on ay) bu flirketin sat›lmas› için hepiniz imza verdi. Hasta oldu-
¤um için o toplant›ya kat›lamad›m. Bizim yerimize zannediyorum Erol
hareket etti. Bu imza verildikten sonra dedik ki; ilk kez, bu flirketin de¤e-
rini ö¤renelim. fiimdi Ça¤layan Bey’in konuflmas› beni biraz tedirgin 
etti. Bu flirket dokuz-on milyon dolara da ucuzdur, 1 milyar dolara da
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ucuzdur. Niçin ucuzdur, sizin elinize geçecek olan para 420 milyon 
avrodur. 180 milyon avro borcumuz var, onu ödeyeceksiniz. Bu gördü-
¤ün liman bugün 200 milyon avro. Baban›n o¤luna ver. Arkas›ndan, 
Ambarl› var. Ama bu ifl kar›flt›. Yani bunlar ma¤dur oluyor. Çal›flt›lar bir
sene, bir sene sonra olmuyor. ‹çten konuflun içten, d›fltan de¤il. 

Cüneyt Solako¤lu: Yafla Baflkan. ‹çten konuflun.  

Saffet Ulusoy: ‘Biz mal›m›z› satmayaca¤›z, öyle midir, böyle midir’
laf› yanl›fl. O kap›y› da Cüneyt Bey aç›k b›rakt›. Çünkü son; “Ay›n 3’ünde
yap›lacak toplant›da karar verilecek,” dedi. “Karar verilmifltir,” deseydi,
bas›nda ç›kmasayd›, bu ifl biterdi. ‹flin hatas› burada. Siz o günden bugüne
kadar düflünüyorsunuz. fiimdi biz mal›m›z›n k›ymetini biliyoruz. Bugün
ille satal›m diye bir derdimiz de yok. Bugün çal›flan bir mal. Hatt› tamam.
Di¤er liman da yap›ld›¤› zaman, bundan daha iyi ifl bulamazs›n. Ama bu
ifl kar›flt›. ‹mza verdik beylere. Dedik ki; ‘bizi temsilen gidin.’ Fiyat ç›k-
t›… Dersiniz ki; bizim bekledi¤imiz fiyat ç›kmad›... Bunlar tart›fl›l›r. 
Veya satm›yoruz... Sine¤in gözü nerededir, kafl› nerededir? Bunu sorma-
n›n bir anlam› yok. Mert ve ortadan konuflman›z laz›m. Bunu konuflmaz-
san›z bir yere varamay›z. Konuflmad›¤›n›z takdirde, karn›m›zdan konu-
flursak bu ifl bir yere varmaz. Ama ben san›yorum ki e¤er flu Amerika’da
TOK‹ (mortgage krizini kastederek Toplu Konut ‹daresi yerine k›saca
TOK‹) meselesi olmasayd›, bu fiyat daha yukar›da olabilirdi. Çünkü o 
ç›k›nca bütün piyasalar tedirgin oldular. De¤il mi Ça¤layan Bey?

Ça¤layan Çetin: Yani dedi¤imiz gibi global piyasalarda bir dalga-
lanma oldu. Fakat dedi¤imiz gibi bizi etkilemedi¤ini fluradan görebiliyo-
ruz. ‹lk teklifleri ald›¤›m›zda Say›n Baflkan›m, o zaman bu çalkant› yok-
tu. Üst seviye 925’di. Hatta KKR’nin o zaman verdi¤i fiyat -çok entere-
san- 800 milyon avroydu. Çalkant›dan sonra ise 910 milyon avroya geli-
yor. Demek ki çalkant›n›n yat›r›mc›lar üzerinde o kadar da etkisi yok.
Borç paketine bakt›¤›m›zda, ilk teklifleri ald›klar›nda bankalardan bu flir-
ket sat›fl› için alabilecekleri borç, 620 milyon avro civar›ndayd›. ‹kinci
alacaklar› teklifte, ba¤lay›c› olan tekliflerde bize gösterdikleri rakamlar
500’ler hatta bir bankadan 550 milyon avroya kadar ç›kabilirim vaadi
var. Yani aradaki düflen o 100 milyon avroyu da yat›r›mc› kendi serma-
yesi ile kapatabilir. Dedi¤imiz gibi KKR ilkinde 800 veriyor ve ilk mek-
tubunda diyor ki; ‘ben 600 milyon avroluk kredi sa¤l›yorum ve 800 mil-
yonluk bir teklif veriyorum’. Ba¤lay›c› teklife geldi¤inde finansman
paketi 500’e düflüyor. Ama 910 milyon avroluk bir teklif veriyor. Yani
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bizim süreçte bunun fazla bir etkisi oldu¤unu düflünmüyorum. Tam ter-
sine flu aç›dan bakmak laz›m. Bizim için ne kadar büyük bir gurur. Bütün
dünyada bu çalkant› devam ederken bizim flirketimize befl tane teklif al›-
yoruz. Dünyan›n en büyük iki özel sermaye fonu da yar›fl içine giriyor-
lar. Ve bu yar›fl içine de kendi sermayelerini koyarak giriyorlar. 

Y›lmaz Türko¤lu: Yaln›z flunu da unutmayal›m. Bu, dünyan›n 
gözünde olan bir flirket. Teklif al›yorsa onun da sebebi var bence… fiu an
zarar eden bir flirket de¤il. Çok borcu olup ödeyemeyen bir flirket de¤il.
Batak bir flirket de¤il. EBITDA’s› da çok yüksek bir flirket oldu¤unu 
biliyorum. O yüzden befl-on teklif gelmesini gayet normal görüyorum.
Ama bu ekonomik çalkant›dan etkilenmedi¤ini ben kabul etmiyorum. 

Ça¤layan Çetin: Bu, Türkiye’de olmufl en büyük flirket al›m sat›mlar›;
Erdemir-Oyak, Tüprafl-Koç, Türk Telekom. En fazla satan Tüprafl, 8,9
çarpan›yla gitmifl. EBITDA’s› yüksek dedi¤iniz için cevap veriyorum.
Bizim ald›¤›m›z çarpan 14 çarpan›. Bunlar da iyi flirketler, Erdemir, Tüp-
rafl… Özel sermaye fonlar›n›n Türkiye’de yapt›¤› Mey ‹çki-TPG ifllemi.
Herkesin; ‘Nihat Özdemir içkiden iyi para yapt›’ dedi¤i, 6,8 çarpan›yla
gitmifl. Beymen-Boyner ifllemleri; Beymen 8,5 çarpan›yla, Boyner 4,4
çarpan›yla…  Burada tabii ki mal sizin… 

Cüneyt Solako¤lu: Çarpan konusunu da iyice açal›m. Çarpan, flirke-
tin vergi öncesi net kar›d›r. 

Ça¤layan Çetin: EBITDA. Sizin bahsetti¤iniz EBITDA rakam›. Bütün
sektörlerde, RO-RO sektöründe de telekom sektöründe de de¤erlemeler
bu rakam üzerinden yap›l›yor. 

Cüneyt Solako¤lu: Bizim çarpan›m›z; son on iki ayda -geçen sene
de¤il, geçen y›l›n son alt› ay›, bu y›l›n ilk alt› ay›ndaki- EBITDA’m›z›n
yaklafl›k on dört kat›. Dünyada kriz olmasayd› bu böyle olmazd›, yirmi
dört kat› olurdu derseniz, bir tek dünya varsa ve siz de onun içinde yafl›-
yorsan›z, tabii söyledi¤iniz sizin için do¤rudur. Ama biz burada objektif
do¤rular› konufluyoruz. Bilimsel konuflmaya çal›fl›yoruz. Benim bir tek-
lifim var: Jose’nin -bunu kabul edersek- bizi hangi prosedür bekliyor, 
konusuna geçelim. 

Mehmet H›fz› Pir: Yan›labilirim benim bilgimde… Ama benim bil-
di¤im; bunun ortalamas› 8’dir. Burada yüzde 80 bir farkl›l›k var. Hepi-
miz bunu almak isteriz. Ama bilmiyorum baflka bir teklif toplayabilen
meslektafllar›m›z olabilirse bence müteflekkir kal›n›r. 
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Ça¤layan Çetin: Kesinlikle…

Mehmet H›fz› Pir: Fakat gerçek bu, galiba. Buradan yola ç›kmak 
laz›m. Bilimsel noktadan hareket etmek laz›m.

Ça¤layan Çetin: Olaya bilimsel bakmak laz›m. Hatta izin verirse-
niz…

Mehmet H›fz› Pir: Cüneyt Bey’in ç›kartaca¤› kitab›n numaralanma-
s›n› teklif ediyorum. Birincisini kendiniz alaca¤›n›z› söylediniz, ikincisini
de ben almak istiyorum…

Cüneyt Solako¤lu: Teflekkür ediyorum. 

Ça¤layan Çetin: ‹zninizle burada, dünyadaki RO-RO al›m sat›mla-
r›ndaki çarpanlar› gösterelim mi? 

Cüneyt Solako¤lu: Tabii ki.

Ça¤layan Çetin: Burada da dünya RO-RO sektöründeki çarpanlar›
görüyorsunuz. Bu konu hakk›nda da Michael, -bu sektörde yirmi y›ldan
fazla deneyimi var- size onu anlats›n. 

Michael Borch: Ça¤layan’›n söyledi¤i gibi gemicilik sektöründe yirmi
y›ld›r bankac›l›k yap›yorum. Bu zamanda bu sektörle ilgili ö¤rendi¤im
en önemli fley; bunun risksiz bir ifl olmad›¤› ve çalkant›l› olarak afla¤› da
yukar› da gitti¤idir. U.N RO-RO’ya ilk bakt›¤›mda, flirketin yüksek marj-
lar›ndan ve nakit ak›fllar›ndan çok etkilendim. Ama o zaman da gördü-
¤üm en önemli fleylerden biri; e¤er biz bu flirketi satacaksak gerçekleflti-
rece¤i, 2007’de gerçeklefltirece¤i sonuçlardan satmal›y›z. fiirketin sizin
sözünü etti¤iniz 2006 EBITDAs›, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi
kar› 53 milyon avro civarlar›ndayd›. 2007 y›l› için öngörülen ve bizim
bütün al›c›lar› ikna etmeye çal›flt›¤›m›z rakam 78 milyon avro civar›nda-
d›r. Biz bu ifle bafllad›¤›m›zla karfl›laflt›rd›¤›m›zda, çok büyük farkl›l›k…
‘Gerçekten de bu rakam oluflacak m›’ diye al›c›lar›n buna inand›r›lmas›
gerekiyordu. Sizler gibi buraya yat›r›m yapmak isteyenler, flirketin önü-
müzdeki bir, iki, üç ayl›k performans›na de¤il, asl›nda çok uzun vadeli
gelece¤ine bak›yorlar. Onun için de flu an gördü¤ümüz likiditeden kay-
naklanan kriz, esas›nda bu flirketi k›sa vadede çok materyal bir flekilde 
etkileyecek bir fley de¤ildir. 

Onlar›n esas›nda göz önünde bulundurdu¤u ve çok ciddi bir flekilde
inceledikleri riskler; petrol fiyatlar›ndan kaynaklanan riskler, ondan sonra
flirketin özellikle kara tafl›mac›l›¤› ve deniz tafl›mac›l›¤› aras›ndaki reka-
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betçi ortam. Bunun d›fl›nda; Akdeniz bildi¤iniz gibi çok büyük bir RO-RO
potansiyeline sahip, çok güçlü RO-RO flirketlerinin bulundu¤u bir bölge.
Ve bu bölgedeki di¤er RO-RO flirketlerinin bizim bulundu¤umuz alana
girip bizle rekabet etme riskleriydi. Ve belki de son teklifi al›rken sade-
ce bir gemicilik flirketinden teklif almam›z›n sebebi, esas›nda bu sektör-
de bulunan gemi flirketlerinin bu tip riskleri çok daha iyi anlayabilmifl 
olmalar›ndan kaynaklan›yordu. 

Her ne kadar bunlardan bahsetmifl olsak da unutmay›n›z ki; U.N 
RO-RO gerçekten çok çok iyi bir flirket. Çok iyi bir pazar pozisyonu 
bulunmakta. Bu sebepten dolay› özel sermaye fonlar› U.N RO-RO’ya 
bakarken daha önce bu tip çok flirketlere ödediklerinden, çok fazla bir
çarpan ödemeyi göz önüne alm›flt›r. Biz flirketleri satarken özellikle çok
yak›n geçmiflte olan emsal ifllere bakman›n do¤ru oldu¤unu düflünüyo-
ruz. Örne¤in herhangi bir emlakç›n›n ev sat›yormufl gibi; ‘üç tane ayn›
tarzda, ayn› flekilde ev bu çarpanlardan, bu fiyatlardan sat›ld›’ demesi 
gibi biz de ayn› flekilde hemen yak›n geçmiflte yap›lm›fl ifllemlere bak›p
bunlar› kendimize baz almay› tercih ediyoruz. Di¤er yat›r›m bankac›lar›
da flirketinizi de¤erlerken son zamanlarda olmufl, referans al›nabilecek
olan ifllemlere bak›p bu bazda de¤erlendirme yapm›fllard›r. Global olarak
bakt›¤›m›zda, EBITDA çarpan› 8 ile 10 aras›ndad›r. Biz flirketinizi 
de¤erlerken bu rakamlarla karfl›laflt›rd›¤›m›zda 750 milyon avro o civar-
larda bir yerde olufluyordu. Tabii ki biz bundan çok daha iyi bir rakam 
almay› hedefliyorduk. Ama 2007 y›l› sonu itibar›yla oluflabilecek EBITDA
rakam›n›n görünebilirli¤iydi. Ev örne¤ine tekrar dönersek; burada size
göstermek istedi¤im bu yap›lm›fl olan birçok ifllemin içinde gemicilik
sektöründe hangi ifllemlerin, bizim flu an yapmaya çal›flt›¤›m›z iflleme 
yak›n bir ifllem oldu¤u... Burada da görebilece¤iniz gibi U.N RO-RO’ya
yap›lan teklif son sekiz y›l içerisinde yap›lm›fl ifllemlerin ço¤unlu¤unun
çok üzerinde. Buradaki çarpanlar›n U.N RO-RO’ya ödenen çarpan›n 
üstünde olmas›n›n baz› ifllemlerde çok spesifik nedenleri var. Mesela en
sa¤da 24,8 rakam›na bakt›¤›n›z zaman, bu rakama ulafl›lmas›ndaki en 
büyük sebep; bu flirketin esas›nda EBITDA’s›n›n çok çok düflük oldu¤unu
yani hemen hemen s›f›ra yak›n  bir EBITDA’s› oldu¤u için çok yüksek
bir çarpan ödenmifl gibi görünüyor. 

Ça¤layan Çetin: Orada bir parantez açmak laz›m. Yirminin üzerinde
ifllem var. Bizim ifllemimizin üzerinde sadece üç tane ifllem var. 

Cüneyt Solako¤lu: Adam faize bo¤ulmufl. Örne¤in kar› 30 milyon
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dolar olmas› laz›m, onu 24’le 10’la 240’a alm›fl, 24 çarpan olmufl. Y›l
1999. Yani iflas halindeki bir flirket. 

Michael Borch: Ayn› sebep Stena Line iflleminde de var. Stena Line
sat›n ald›¤›nda onlar da hemen hemen iflas durumuna yak›nlard›. Burada
devlet eliyle monopol verilmifl bir flirket çal›flt›rmakta. Devletin kendi 
regüle etti¤i monopol durumunda bir flirket. Tekel konumunda. Burada
hiçbir flekilde baflka operatörün hakk› ya da flans› bulunmamakta. 

Ça¤layan Çetin: Karayolu alternatifi de yok. O hat zaten ‹ngiltere
adas›n› baflka bir adaya ba¤layan bir ferry (feribot) flirketi; baflka hiçbir
alternatifi yok. 

Michael Borch: Gördü¤ünüz gibi bizim tarih aral›¤›m›z 1999 y›l› ile
2007 aras›ndaki tarih aral›¤›n› kapsamaktad›r. Bu benim, bütün bunlar
aras›nda bize en benzer ifllem olarak gördü¤üm Scandline ifllemi… Onla-
r›n hem kargo hem de yolcu tafl›mac›l›¤› var. O ifllemde de çok rekabetçi bir
ortam oluflmufltu. ‹flleme bakan birçok de¤iflik flirket vard›. Ama gördü-
¤ünüz gibi orada oluflan çarpan sadece hemen hemen 10 çarpan›. 

Ça¤layan Çetin: En yak›n tarihli olan ifllem de o. Tarihsel olarak
bakt›¤›n›zda en son ifllem de o. 

Michael Borch: Ben bu ifllemde 13,8 çarpan›n›n kullan›lmas›ndan 
kiflisel olarak çok gururluyum. Ve sizler de flirketinizle çok gururlanma-
l›s›n›z. Çünkü bu ulafl›labilecek en olumlu sonuç. Piyasa sizin evin, sokak-
taki en iyi ev oldu¤unu düflünüyor. 

Burada hepimizin göz önünde bulundurmas› gereken en önemli risk;
gelecek… Özellikle Avrupa’daki ekonomik durum nas›l flekillenecek?
Avrupa’daki ekonominin daha kötüye gitmesi söz konusu olabilir. Daha
kötüye gitmesi durumunda, biz bu flirketi ileride satmak istersek gerçek-
ten burada ald›¤›m›z sonuçtan daha iyi bir sonuç alabilir miyiz? Benim
düflüncem bunun pek olanakl› olmayaca¤›. 

Saffet Ulusoy: K›ymetli arkadafllar, sadede gelelim. Ne kadar kar›flt›-
r›rsak kar›flt›ral›m, alacak oldu¤unuz para belli. Bütün mesele, sat›p sat-
mamak. Bu fiyata sat›l›rsa bu firma, ilk ortaklar›n hisse bafl›na 500 bin
dolar noksan alaca¤› görünmektedir. Fakat verdi¤imiz bir imza var. Her
ne kadar bizi serbest b›rakt›ysa da o imzan›n arkas›nday›z. fiimdi aç›kça
konuflun. Cüneyt Bey aç›k kap›y› b›rakt›. Dedi ki; “3 Eylül’de toplan›la-
cak, nihai karar orada verilecek.” Sat›p satmama meselesi -öyle oldu,
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böyle oldu demeye lüzum yok- bence bu karar› vermek laz›m. Arkadafl-
lar ne anlat›rsa anlats›n, bizim alaca¤›m›z para belli. Yaln›z, bizim firma-
m›z› aya¤a vurmay›n. 

Çaykaral› Sabri ile Hac› Yusuf, cuma günü tavla oynuyorlar. Bir
adam diyor ki; ulan eflekler, ezan okunuyor ne tavla oynuyorsunuz. Diyor
ki; ‘Yanl›fl yapt›n. Evet, ben efle¤im ama ben Bitlis efle¤iyim. Benim 
de¤erim farkl›d›r. O, Bayburt efle¤idir…’ 

fiimdi bunu samimi söylüyorum; firmam›zla ilgili bir problemimiz
yok. ‹flin bafl›nda olan beyefendi burada. Kendisi on üç y›ld›r çal›fl›yor,
kimse bir hesap sormam›flt›r. O kadar itimat sa¤lam›fl. fiimdi buraya gel-
dik. Burada herkes fikrini aç›kça ortaya koysun. Çünkü bu gemiler sat›l-
d›ktan sonra biz birbirimizi ayda bir bile görmeyece¤iz. 

Cüneyt Solako¤lu: ‹nflallah onu da görmeyiz. 

Saffet Ulusoy: Böyle konuflma yahu…

Cüneyt Solako¤lu: Ben içimden geleni söylüyorum. Ben hiçbir 
zaman mürailik (ikiyüzlülük) yapamam. 

Saffet Ulusoy: fiimdi bak Cüneyt Bey, aziz kardeflim…

Cüneyt Solako¤lu: A¤abey, arkadafllar›n ifli bittiyse, ben de CEO
olarak konuflay›m, ondan sonra bu iflin bir an önce bitmesi konusunda 
sizinle mutab›k›m. Uzatmaya lüzum yok. Çünkü sanc›l› oluyor. ‘Ben bu
y›lki kuzu, sen söylüyorsun geçen y›lki sözü.’ O kafaya konulmuflsa,
yüzde 20 bulunacaksa bulunacak, sat›lmayacak. Ama ben bunlar› aç›kla-
yaca¤›m, konuflaca¤›m, CEO olarak da gelece¤i hakk›nda da size biraz
bilgi verece¤im. Arkadafllar gelecekler, oylar›n› kendileri kullanacaklar.
Buras› sonuç olarak dernek falan olmad›¤› için herkes kendisinin ve çoluk
çocu¤unun istikbaline do¤ru karar verecek. Yar›n hepimiz yüz yüze 
bakaca¤›z dedi¤iniz gibi… Sonra kimse demesin ki; bu böyle… Yani 
ortada biz düflman›m›z› sevindirecek miyiz, sevindirmeyecek miyiz onu
da görece¤iz. Yaln›z ben konuflurken özellikle bir noktaya de¤inece¤im.
Sizin müthifl bir matemati¤iniz var, buna sayg›m›z da sonsuz. Ama bir 
rakamlar söylüyorsunuz, bu rakamlar›n hiç asl› astar› yok. 450 milyon
elinize geçecek diyorsunuz. Yok böyle bir fley. Biz 910 milyon avro 
yani 1 milyar 250 bin dolar alaca¤›z. Bunun içinden 140 milyon avro, yani
diyelim ki; 180 milyon dolar› borcumuza sayaca¤›z, üstüne kasam›zdaki
param›z› ekleyece¤iz, bu senenin vergisini ekleyece¤iz, sonra da bunu
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aram›zda paylaflaca¤›z. Ben, buradan sat›fl karar› ç›kmaz ise hepinizi 
ayr›ca teker teker tebrik edece¤im, aslan yüreklili¤iniz için. Ama rakam-
lar› söyleyip geçmeyelim. Rakamlar› konuflal›m. 

Saffet Ulusoy: Biz rakam› flöyle konufluyoruz. Liman› ayr› tutuyorum
ben. Buray› sat›yoruz. Liman› bugün sat›l›¤a ç›kar, 3 milyar dolar veri-
yor adam limana. B›rak 3 milyar dolar›, 250 milyon dolar… Bunun, 
arsas› da bizim. Ben, oradan gidiyorum. Bir de borcumuz var. 

Cüneyt Solako¤lu: A¤abey biz öncelikle milletin eline geçecek paray›
kural›na uygun söyleyelim. Daha sonra herkes ka¤›d› kalemi als›n desin ki;
bir gemim flu kadard›r, bir liman›m bu kadard›r. Limana sizin koydu¤u-
nuz de¤er sizin için öyle bir fleydir, sizin kendi bilginiz ve tecrübeniz aç›-
s›ndan öyledir, benim için baflkad›r, bir baflkas› için baflkad›r. Ama eko-
nomik de¤erler hat›ralar›yla vesaire de¤erlendirilmezler. Metrekare,
EBITDA baz›nda ve bilimsel olarak de¤erlendirilirler. Müsaadenizle 
arkadafllara teflekkür edelim. Ben bu konuflmalar›n Citigroup’un huzu-
runda olmas›n› kesinlikle sak›ncal› buluyorum. Dolay›s›yla, haz›r Citi-
group buradayken onlara teknik anlamda soraca¤›n›z herhangi bir soru
varsa lütfen sorman›z› rica ediyorum. 

fiahap Çak: Önce bu flirketi bugüne kadar gayet baflar›l› bir flekilde
yöneten arkadafllara Say›n Baflkan›m›z, Yönetim Kurulu üyelerimize,
özellikle Cüneyt Bey’e ve Say›n Genel Müdürümüz’e çok teflekkür edi-
yorum. Neticede ka¤›t üzerinde toplanan de¤erlerin yüzde 50 üzerinde
bir de¤er konufluluyor flu anda. Bu konuflulan de¤er, gemilerin ötesinde
bu flirketin ne kadar baflar›l› yönetildi¤ini ve ne kadar güzel kurguland›-
¤›n› gösteriyor. Citigroup ise dünyada sayg›nl›¤› yüksek, en fleffaf... Bir
tarihte bir para koyacakt›m, kayna¤›n› sordular, sonra almad›lar. On y›l
önce olan bu olay bana çok da gerip gelmiflti. Benim param› alm›yorlar
diye… Ama sonra ö¤rendik ki o kadar fleffaflar ki; kayna¤›n› bilmedik-
leri paray› reddedebiliyorlar. O zamanlar her bankac› da peflinden koflard›
paran›n… fiirketimizi ald› ve de¤erlendirdi. 103 flirkete de teklif götürdü.
Bu arada bir fley daha yapt›, dedi ki; ‘ben bu flirketi denetledim, incele-
dim ve bende bu flirket için 620 milyon avro kredisi haz›r’. Sonra dünya-
da bir fleyler oldu. Mortgage krizi vesaire… Benim bat› bas›n›ndan izle-
di¤im kadar›yla bu kriz daha geçmifl de¤il. 

Cüneyt Solako¤lu: Ucunda…

fiahap Çak: Sayfas› aç›ld› dosyan›n. Asl›nda ne gelece¤i belli de¤il.
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Bütün dünyay› çok iyi bilen, çok iyi takip eden bu grup, kredisini çekti.
fiimdi ben bu Citigroup’un kredisini çekmesini ve bundan sonraki global
dünyadaki likidite pazar›ndaki geliflmeleri dinlemek istiyorum. Çünkü
bunlar, bizim yar›nki fiyatlar›m›z›n çok net temelleridir. Yani yar›n bafl›-
m›za gelecekleri ö¤renece¤iz. Baz› arkadafllara sayg› duyuyorum. Manevi
de¤eri bunun iki misli de olabilir. Y›lmaz kardeflim bana telefonda “Bu
2-3 milyar da eder,” dedi. 

Y›lmaz Türko¤lu: Manevi de¤erler parayla ölçülmez. 

Cüneyt Solako¤lu: Y›lmaz Bey’in bu flirkette çok emekleri vard›r,
hakl›. (Kinayeli bir ifadeyle…)

fiahap Çak: Ancak günün sonunda o bas›l› evrak›, manevi de¤erlerle
vermiyorlar insana. Paray›, bir de¤er karfl›l›¤› hesaplayarak veriyorlar.
Ve bu hesaplar da bu. Ben flimdi Citigorup’dan krediyi niye çektiler ve
bundan sonra ne bekliyorlar, biz de ayd›nlanal›m. 

Cüneyt Solako¤lu: Bunlar› lütfen sansürsüz söyleyin. 

Ertu¤rul Al›flan: Bu suali ben soracakt›m, elimden ald›. Birbirinin
kardefli gibi iki sual. Bu mükemmel grup, keflke Al›flan Grubu’nu Tolga
reddetmeseydi, al›p satmay› kabul etseydi. Ben bu soruyu soracakt›m, 
arkas›ndan ikinci soru… Çünkü her fleyi, kifayeti müzakere noktas›n›n
d›fl›na tafl›mak lüzumsuz. Fazla konuflmakla fazla sorun çözemezsiniz.
Dolay›s›yla ‘alaca¤›z’ ya da ‘sataca¤›z’ noktas›na gelmeliyiz. Ben küçük
ortaklardan biri olarak flunu soruyorum: Anayasa ve yasalar önünde hak-
lar›m var. Citibank mensuplar› izahat›n› yapt›ktan sonra olumsuz yan›t
ç›karsa, sat›fl›n› arzu eden ben ve benim gibi ortaklar, yasal haklar›n› 
nas›l ve nereye kadar kullanacaklar? Bunu da sizden dinlemek istiyorum.
Çünkü ben bu hakk›m› kullanaca¤›m, bunu da beyan ettim. 

Necmi Çobano¤lu: Bugüne kadar hizmet eden arkadafllara teflekkür
ediyorum ve Citigroup yetkililerine de. Bu flirketimizi sat›fl noktas›na 
getirdiniz, flirketimizi analiz ettiniz, belirli bir noktaya tafl›d›n›z. Büyük
bir çile, büyük bir zahmet asl›nda. Bu çal›flma yap›l›rken dünyada büyük
bir global kriz meydana geldi. Bu krizi sizlerin daha çok analiz etti¤ini
biliyoruz. Bu ortam içerisinde ortaklar kurulu, vekil tayin etti. Bizim 
vekilimizsiniz. Böyle bir kriz ortam›nda biz ortaklar kurulu olarak yeniden
bir analiz toplant›s› yap›lmas›n› beklerdik. Çünkü siz piyasa durumu hak-
k›nda çok bilgili kiflilersiniz ve sizi ortam›n çok kötü bir döneminde vekil
tayin ettik. Ama kriz ç›kt›ktan sonra biz toplanamad›k ve hiç konuflamad›k.
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Çünkü o zaman ortaklar kurulu toplan›p yeniden sat›flla ilgili size yetki
vermeliydi. Benim görüflüm bu. Keflke bizi bu noktada ayd›nlatsayd›n›z,
biz daha mutlu olacakt›k. Belki sa¤l›kl› düflünebilecektik. Bugünkü
ortamda mal›m›z›n de¤erinin çok düflük ya da yüksek, belirli bir ortama
gelmemifl olabilece¤ini de düflünebiliyoruz. Veya iyi bir rakamda oldu-
¤unu da düflünebiliyoruz. Burada bir sendromday›z. Bununla ilgili bir
aç›kl›k getirirseniz sevinirim.

Cüneyt Solako¤lu: Neredesiniz, afedersiniz?

Necmi Çobano¤lu: Sendromday›z yani… Keflke piyasa analizini o
günkü ortamda tart›flsayd›k, konuflsayd›k. 

Cüneyt Solako¤lu: O sendroma karfl›l›k bir görüfl mü istiyorsunuz?

Necmi Çobano¤lu: Tabii çünkü aç›klama yapt›lar daha önceki 
konuflmalar›nda. Tekrar bize bu aç›kl›¤› getirmeleri laz›m. Çünkü piya-
san›n bir y›l sonra kötü olaca¤›n› vurgulad›lar. Bir y›l sonra bu paralar›
bulamayaca¤›m›z› vurgulad›lar. Belki bu düflünceleri, bunlar›n düflünce-
leri ters ç›kabilir. Fiyat daha yüksek olabilir, düflebilir. Bunu daha açma-
lar›n› istiyorum. 

Cüneyt Solako¤lu: Yani piyasan›n gelece¤i hakk›ndaki görüfllerini
biraz daha açs›nlar. 

Necmi Çobano¤lu: Keflke ortaklar kurulu toplansayd›, yetki tazele-
seydik. Bence bu konular flu an olmayacakt›. 

Cüneyt Solako¤lu: Tabii… Tabii… Biz yetkimizi kaybetti¤imizin
fark›na varsayd›k zaten söylerdik onlara da. Öyle, fark edemedik. Erol ile
benim suçum!..

Saffet Ulusoy: Citibank’›n sahipleri, kusura bakmay›n. Benim konufl-
mam; yani siz paray› göle atm›yorsunuz, bir de¤er al›yorsunuz. Hiç tedir-
gin olmay›n. Al›rs›n›z, almazs›n›z. Biz de ortaklar olarak, baz›lar› ‘sata-
l›m m›, satmayal›m m›’ sorusuna ‘satmayal›m’ diyor. Buray› ay›klamak
laz›m. Ben onu diyorum arkadafllara, ne kaybedersiniz; 910 ile 1 milyar
dolar aras›nda 90 milyon var. Büyük ortaklara 500’er bin dolar düfler,
baflka bir fley düflmez. ‘Bu çekiflmeye de¤mez’ demek istiyorum. Bir de
diyorum ki; 1 milyar dolar›n üzerine fiyat ç›kacakt› ama ç›kmad›, fiyat-
lar burada. fiimdi arkadafllar kararlar›n› versinler. Bizim iflimiz; bu adam-
lar ‘evet’ demedikten sonra bu gemiler sat›lmaz. On üç-on dört y›l biz
bunlara babal›k yapt›k. Bize de hiç hesap sormad›lar. fiimdi ayr›l›rken,
siz bir fley diyorsunuz deyip ayr›lamay›z. Yanl›fl m› Cüneyt Bey?

104



Cüneyt Solako¤lu: Tabii... Tabii…

Saffet Ulusoy: Adamlar›n fikirlerini alal›m ona göre yürüyelim. 

Cüneyt Solako¤lu: fiahap Bey’in sorusunu cevaplar m›s›n›z? Çünkü
Ertu¤rul Bey’in ondan sonraki sorusu; ‘bizim hisse sat›fl› için birlikte 
hareket etme protokolüne ayk›r› bir tutum var m›d›r, yok mudur, bu tak-
dirde bizim ne hakk›m›z vard›r’ fleklinde anlad›m. Onu Ersin Çamo¤lu
hocam›z yan›tlas›n.  

Ça¤layan Çetin: fiimdi gerçek flu: fiu anda Amerika’da bankalar›n
flirket al›m sat›mlar› için üzerine oturdu¤u kredi miktar› 250 milyar dolar.
Avrupa’da da 80 milyar avro, yani 100 milyar dolar. Asl›nda bunu top-
lam olarak düflünmek laz›m. Toplamda 350 milyar dolarl›k bir rakam.
Bankalar bunu piyasaya sendike etmedikten sonra, yeni, ciddi bir flekilde
flirket al›m sat›mlar›n› kredilendirmeyi durdurmufl durumdalar. ‹nan›n
bunu kendi bankam›z› korumak aç›s›ndan de¤il… S›rf Citibank de¤il,
bütün global bankalar ayn› durumda. Bizim bir y›l dememizin sebebi; en
az›ndan bir y›l boyunca bu 350 milyar dolar, bankalar›n bilançosundan
piyasaya da¤›t›lamaz. Ciddi, büyük bir rakam bu. Bu rakam›n oluflmas›n-
daki etken, son bir y›ld›r bankalar flirket al›m sat›mlar›na agresif biçimde
kredi sa¤l›yorlar. Benim ve Michael’in bankac›l›k tarihinde görmedi¤i-
miz 7,5, 8, 9 EBITDA çarpan›na kadar finansman paketleri sa¤l›yorlard›.
Fakat bu geldi buraya dayand›. Mortgage krizi patlay›nca, oradaki bilan-
çonun yaratt›¤› zararlardan dolay› bu borçlar› da sendike edemediklerin-
den dolay›, özellikle reyting kurulufllar›ndan CNP ve Moody’s’den ban-
kalara ciddi flekilde bask› var; bu borçlar›n›z› temizlemeden, azaltmadan
yeni bir aktiviteye girmeyin. Biz burada en az›ndan bir y›ll›k kapanma
süreci bekliyoruz. Yani bankalar›n daha önce 7,5-8 çarpan›yla fonlama
yapmas› zor görünüyor. fiimdi bak›n burada ne oldu, bu çok önemli. Biz
kendi aram›zda da bunun muhasebesini yapt›k; teklif alabilecek miyiz?
Teklif verenler fonlamalar›n› nereden bulacaklar? Bizim bir avantaj›m›z;
Türk bankalar›n› daha ciddi bir flekilde bu kriz etkilememifl durumda gibi.
Ve bakt›¤›m›zda, a¤›rl›kl› Türk bankalar› çekiyor, birkaç tane de bölge-
sel Yunan bankalar› olsun, Do¤u Avrupa’ya kredi sa¤layan bankalar olsun,
bu flirket al›m sat›m› için hala fonlamay› düflünüyorlar. Fakat burada da
çok önemli; burada da ciddi flekilde fonlayacak iki banka ç›kt›; Garanti
ve Finansbank. Akbank, ‹fl Bankas› gibi büyük bankalar bile bunun 
finansman›ndan çekildiler. Niye? Çünkü kendileri de fonlamalar›n› 
sonuçta Avrupa ve Amerika’daki global sendikasyon piyasas›ndan 
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al›yorlar. Türk bankalar› son alt› ayd›r bütün sendikasyonlar›n› tamamla-
m›fl durumdayd›. Fakat bir y›l sonra tekrar sendike piyasas›na gidip 1-1,5
milyar dolarl›k -iflte mesela Garanti, Akbank-  sendikasyon kredisi alabi-
liyorlard›. Gidip nereden alacaklar bunu? Zor durumda olan bankalardan
isteyecekler; Citibank’dan, HSBC’den. O zincirlemede ciddi bir s›k›nt›
do¤arsa, bu Türk bankalar›n› da ciddi bir flekilde etkileyecek. Bunu unut-
mamak laz›m. Bu, olay›n birinci taraf›. fiöyle bir avantaj›m›z var; Derin-
ce Liman›’na teklif vermek isteyen yat›r›mc›lar flu an Türk bankalar›n›n
hiçbiriyle görüflemiyorlar. Herkes; “U.N RO-RO süreci bir bitsin. Biz
ona odaklanm›fl durumday›z. Daha sonra sizinle konufluruz,” diyorlar.
Belki Garanti Bankas› U.N RO-RO’ya kredi sa¤lad›ktan sonra Derince
Liman›’na kredi sa¤layamayacak. Bu önemli bir nokta. Bunu hepimizin
anlamas› laz›m. Tabii ki hiç birimiz falc› de¤iliz. ‹nflallah flirketiniz ileride
2-3 milyar dolar da edebilir ama piyasa flartlar› bunlar. Biz tabii ki de 
buluflup piyasa flartlar›n› sizlere anlatabilirdik. Ama baflar›y› lütfen 
küçümsemeyin. Bu bizden önce sizin flirketinizin baflar›s›. Bu, flirketini-
zin ne kadar iyi bir flirket oldu¤unun baflar›s› ki; flu anda fonlayabilecek
olan bankalar kredisini bu flirkete vermek istiyorlar. 

fiahap Çak: Yabanc› bir yay›nda okudu¤um Alman bankalar›n›n flu
anda neredeyse mortgage’dan ne kadar zarar ettiklerini bile hesaplaya-
mad›klar›n› yaz›yordu. Durum bu kadar vahim önümüzdeki günlerde.
Sizce bu kadar m› vahim?

Ça¤layan Çetin: Almanya’daki eyalet bankalar› flimdiden iflas aç›k-
lad›lar. Eyaletler taraf›ndan kurtar›lmak mecburiyetindeler. Avrupa’da
ve Amerika’daki baz› bankalar bunu yafl›yor. Kendi kendilerini fonlaya-
m›yorlar, devlet taraf›ndan kurtar›lmas› bekleniyor. Bunun tam ucu da
gözükmüyor. Bankalar›n bir flekilde temkinli davranmas›n›n sebebi -çünkü
Citibank olarak bir sürü yere kredi vermiflsiniz- Amerika’da, Avrupa’da
mortgage kredisi vermiflsiniz. Almanya’daki banka, sizden ald›¤› paray›
Amerika’da baflka bir bankaya mortgage kredisi olarak vermifl. Yani o
zincirlemede patlama nerede oluflacak, bunun ucunu tam olarak görmüfl
durumda de¤iliz. 

KKR ile ilgili bir soru var m›?

Cüneyt Solako¤lu: fieyh Makdum, Güney K›br›s… Keflke onu da 
ça¤›rsayd›k. UND’nin, flimdiki baflkan› var, çok bilen bir arkadafl›m›z
var, keflke onu da ça¤›rsayd›k… Neyse…
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Ça¤layan Çetin: KKR, 1976’da Amerika’da New York’da kurul-
mufltu. Piyasaya gidip bu emekli fonlar›ndan, büyük finansal kuruluflla-
r›ndan, sigorta flirketlerinden sermaye toplayarak bunlar› flirket al›m-sa-
t›mlar›nda kullanmak için… KKR, özel sermaye fon sektörünün Coca
Colas›’d›r. En de¤erli markas›d›r. Bu ifllem oldu¤unda Tuncay Özil-
han’dan tutun, kimlerden telefon ald›m; KKR gibi bir flirketi Türkiye’ye
sokuyorsunuz... KKR bu sektörde bir markad›r. KKR hakk›nda size ton-
larca kitap getirebiliriz uluslararas› finans sektörü taraf›ndan yaz›lm›fl.
Hakikaten alt›n› çizmek istiyorum, sizleri de gururland›rmas›n› istiyo-
rum. Böyle bir flirketin, sizin flirketinize ilgi göstermesini… Kendilerinin
New York, Londra, Hong Kong, Tokyo, Paris olmak üzere bütün dünya-
da ofisleri var. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyan›n her taraf›nda iyi flir-
ketleri al›p sat›yorlar. 

Cüneyt Solako¤lu: Fakat flu ana kadar sadece on ülkede yat›r›m yap-
m›fllar. Her ülkeye girmiyorlar. 

Ça¤layan Çetin: ‹nflallah Türkiye’ye de ilk kez girmifl olacaklar. 
Kuruluflundan bu yana toplam de¤eri 400 milyar dolar› bulan yüz altm›fl
ifllem gerçeklefltirmifller. Daha çok büyük ifllemlere yo¤unlaflan KKR, 
asl›nda 1 milyar dolar›n üzerindeki flirketlere yat›r›m yap›yor. 1 milyar
dolar›n alt›ndaki flirketlere fazla önem vermiyorlar. fiu an portföyündeki
flirketlere bakt›¤›n›zda, cirolar› 107 milyar dolar› afl›yor. Türkiye’de bütün
‹MKB’yi toplasan›z bu rakamlara gelmez. Ve yaklafl›k 550 bin kiflinin
çal›flt›¤› otuz yedi flirketi bulunmakta. 16,5 milyar dolar sermaye fonlar›
var. 2006’da bunu piyasadan ald›lar. Bunun 4,5 milyar avroluk fonunu
Avrupa’da -bak›n bunu da herkesin önemle bilmesini istiyorum; bize bu
ifllemde, banka borcundan sonra ne kadar sermaye koyacak diye bakt›¤›-
n›zda, neredeyse 410 milyon avro- Avrupa fonuna ay›rd›¤› sermayenin
yüzde 10’unu gelip Türkiye’de bizim flirketimize inflallah yat›racaklar.
Ve Asya için de ay›rd›klar› 5 milyar dolar fon var. KKR’nin yirmi dört
orta¤›, altm›fl dört yöneticisi var. Bunlar tamamen finansal ortaklar ve 
yöneticiler. Bunlar flirkete yat›r›m yap›p yönetim kurulunda oturuyorlar.
Ondan sonra flirketlere destek sa¤l›yorlar. 

KKR’nin arkas›nda kim var? Citigroup var, Kaliforniya eyaletinin
emekli fonu vard›r, dünyadaki çok say›da fon var. Bugün her isteyen
KKR’ye gidip sermayedar olamaz. KKR’ye sermayedar olman›z için en
az›ndan 100 milyon dolar sermaye koyman›z gerekir ki alt tabanda… 
Tabii ki bu petrol fiyatlar›n›n yükselmesinden dolay›, Ortado¤u’daki devlet
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kurulufllar›ndan QIA (Katar Yat›r›m Otoritesi) gibi flirketlerin yat›r›mlar›
vard›r. Bu gayet normal. Bugün Citigroup, dünyan›n en büyük bankas›,
en büyük orta¤›m›z Suudi Prensi (El Velid Bin Talal). Bunda yad›rgana-
cak bir nokta oldu¤unu düflünmüyorum. Yunan bankas› ile gelen söylen-
tilerse tamamen as›ls›zd›r. KKR burada tamamen kendi bafl›na hareket
ediyor. Yunan bankas›yla -finansman için yani- bu flirketin finansman›
için Türk bankalar›na alternatif bir potansiyel yaratmak için gidip görüfl-
müfller. Kendileri de bu ifllem için KKR’ye kredi verebilecekleri vaadinde
bulunmufllar. KKR’nin vaat etti¤i hiçbir fley yok. O aç›dan içiniz rahat 
olsun. Bu olaylar ç›kt›ktan sonra bizden, sizden çok KKR rahats›z oldu.
Söz konusu banka ile de iliflkiyi devam ettirmeme karar›ndalar. 

Ne al›p satm›fllar? KKR bir konuya önem veriyor; kendi sektöründe
lider olan, en büyü¤ü olan flirketlere yat›r›m yapmak istiyorlar. En yak›n
zamanda ‹ngiltere’de gerçeklefltirdi¤i bir ifllem, ‹ngiltere’nin en büyük
eczane zincirini 12,4 milyar pounda ald›lar. Yani 25 milyar dolarl›k bir
ifllem gerçeklefltirdiler. Bu, Avrupa’da gerçekleflen en büyük özel sermaye
fonuydu. ‹nflallah bu ifllem olursa, bu da Türkiye’nin en büyük özel ser-
maye ifllem fonu olacak. Texas Pacific Grubu-Mey 900 milyon dolar› 
rahatl›kla geçece¤iz.

Almanya’da Ayd›n Do¤an grubunun da ilgilendi¤i, Almanya’n›n en
büyük TV grubu ProSiebenSat'›n kontrol hisseleri 5,9 milyar avroya ala-
rak flu anda en büyük medya grubunun sahipleridir. Yani k›sacas› bakt›-
¤›n›zda; burada Citigroup olarak -bize de inan›n burada KKR’›n avukat-
l›¤›, reklam acentesi de¤il- kendi sektörünün en büyük markas›yla konu-
fluyoruz. Bu markan›n sizin flirketinize önem vermesi de gurur verici bir
olay. 

Cüneyt Solako¤lu: Sevgili ortaklar ben flöyle bir, ana temalar› vurgu-
lamak istiyorum. Biz, 6 Kas›m 2006 tarihinde burada bir toplant› yapt›k.
‘fiirketi sat›fla ç›karal›m m›, ç›karmayal›m m›’ diye konufltuk. Burada 46
üzerinden 41 orta¤›m›z›n flirketi satmaya karar vermesi ve bunlar› da 
imzalamas› üzerine sat›fl prosedürü bafllad›. Bu 41 orta¤›n flirket üstündeki
pay›, yüzde 86,97 idi. Yani yüzde 87’lik bir pay›m›z› satacakt›k. Nakli-
yeci bir arkadafl›m›z kendine göre gerekçelerini söyledi; “Baflkas›n›n eline
geçer, fiyata zam yap›l›r ve ben satm›yorum,” dedi. Sayg›yla karfl›lad›k.
Metin Akdurak, gelece¤ini söyledi ama toplant›ya kat›lmad›. Onu da sat-
m›yor olarak kabul ettik. Çünkü daha sonra ‘sat›yorum’ demedi. Bir de
bizim ezeli ebedi dostumuz!... Baz›lar›m›z›n dostu, baz›lar›m›z›n düflman›
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UND de, bafl›ndan bu yana bu sat›fl› baltalamak için elinden geleni yapt›,
halen de yap›yor. fiimdi bu sat›fl karar›na göre size demin söyledi¤im bu
kitaplar›, defterleri çal›flt›k ve flirketimizin bütün mahrem bilgilerini d›fla-
r›ya açt›k. Stena yar›flmay› kaybetti ama Stena’n›n elinde bütün bilgileri-
miz var. Ayl›k, haftal›k kaç araba götürüyorsunuz, cumartesileri kaç araba
götürüyorsunuz, masraf›n›z nedir, geliriniz nedir, hepsi var. Bu flekilde
bir iffla ettikten sonra da döndük dünyaya da aç›klad›k, dedik ki; ‘bir 
taban fiyat›m›z var.’ 41 orta¤›n aras›nda s›r diye bir fley olmayaca¤› için
taban fiyat› hemen s›zd›. Biz resmi olarak bildirmedik. ‘Taban fiyat›m›z
var’ dedik. Herkes bize 850 oldu¤unu biliyoruz dedi. Biz ‘evet’ ya da
‘hay›r’ demedik. ‘Bu taban fiyat› var. Bu taban fiyat›n›n üstünde ancak
sat›fl yapaca¤›z,’ dedik. 

Uluslararas› piyasalarda, baflar›l› flirketlerin sermayeleri çok olduklar›
için baflar›l› olmazlar. ‹tibarlar› çok oldu¤u için baflar›l› olurlar. Tüccar›n
da as›l ana sermayesi itibar›d›r. Tüccar verdi¤i sözü, senedine ihtiyaç
duymadan ödeyen ve yerine getiren adamd›r. Ama o baflka yerde… 

fiimdi bu flekilde en son huzurunuza 910 milyon avro ile geldik. Biz
gelirken çok büyük bir keyifle geliyorduk. Yani 60 milyon avro da taban
fiyat› aflt›k, krize ve her fleye ra¤men... fiimdi arkadafllardan baz›lar› ‘hay›r’
diyorlar. Ben flimdi sizden özellikle -flimdi bu konuflmalar da banda al›-
n›yor- ‘hay›r’ diyenleri en iyi temsil etti¤ine inand›¤›n›z bir arkadafl›n›z
veya istiyorsa üç kifli, benim konuflmam› takip ettikten sonra ç›kars›n
söylesinler. Çünkü bizim bir hukuki ihtilafa düflece¤imiz gün gibi aflikar.
Burada imzalanan protokolün bir de¤eri var. Saffet a¤abey diyor ki; 
‘Cüneyt Bey kap›y› aç›k b›rakt›.’ Hay›r, protokol kap›y› aç›k b›rakt›. Pro-
tokol evvela sat›fl karar›n› al›yor, sonra diyor ki; temsilciler flu iflleri yap-
s›nlar. Bu arada Necmi Bey kardeflimize de cevap vereyim; yetkiyi kay-
betti¤imizi söylüyor, tekrar yetki istememiz gerekti¤ini söylüyor. Dünya-
n›n her taraf›nda yetkiyi veren, yetkiyi geri çeker. Alan da der ki; ben bu
yetkiyi istemiyorum. Biz buradayd›k, Erol beyi de tan›yor, beni de tan›-
yor. E¤er yetkiyi geri çektiyse bize söyleseydi, biz zorla yetkili olmazd›k.
Dolay›s›yla bunlar› tüccarca konuflal›m. 

Necmi Çobano¤lu: Öyle bir fley söylemedim. Sadece ‘tekrar analiz
etmemiz laz›m, istiflare etmemiz laz›m’ dedim.

Cüneyt Solako¤lu: Yetki laf›n› kulland›¤›n için söyledim, önemli 
de¤il. Ben tekrar mukaveleye geliyorum. Bu mukaveledeki imzalar hepi-
nizi ba¤lar. Ben hukukçuysam ba¤lar. Ama siz isterseniz ba¤lanmay›n.

109



Mukavele diyor ki; -toplant› kararlar›n›n nisaplar›n› söylüyor- toplant›da
flu konular görüflülerek karara ba¤lan›r. Al›c›n›n kimli¤i, sat›fl flartlar›, 
sat›fl karar›. Sat›fl flartlar›n›n içinde sat›fl fiyat› vard›r, temel fiyat›… Bir
de peflin mi, vadeli mi gibi fleyler de sat›fl flartlar›d›r. fiimdi ‘hay›r’ diyen
arkadafllar›n -ki yaz›yla beyanlar›n› alaca¤›z- bu üç konuda daha baflka;
yahu ‘ben satacakt›m, flimdi satm›yorum’ deme yetkisi hukuken yoktur.
Beyefendi (Ersin Çamo¤lu) profesördür, bir çok insan da vard›r, bir 
sebebi olmakl›¤› gerekir. Ben e¤er ortak olarak bu iflten zarar görmüfl-
sem, ben bu mukaveledeki haklar›m› sonuna kadar ve en güzel flekilde
kullan›r›m. Bunu da bilin. Biz bugün beraberiz, yar›n beraber olaca¤›z
anlam›n› tafl›mad›¤› için bunlar› ben size peflin peflin söylemifl olay›m. 
‹sterseniz sözlerimi tehdit diye anlay›n, k›z›n, ba¤›r›n onlar beni ilgilen-
dirmiyor. 

Abdülhamit Bilge: Araya girebilir miyim? O zaman oylamay› yap-
maya gerek yok Cüneyt Bey. Madem bu kadar kesin konufluluyor, sat›fl
karar›n› siz alacaks›n›z öyleyse… Daha evvel siz söylediniz, dediniz ki;
“Karar› siz vereceksiniz. Sat›fl karar›n› siz alacaks›n›z.” Fiyat› da burada
siz aç›klayacakt›n›z, biz gazetede okuduk.  

Cüneyt Solako¤lu: fiunu mu söylüyorsunuz; sat›fl karar›n› almad›¤›-
m›z takdirde, benim sizi mahkemeye verme yetkimin olmad›¤›n› söylü-
yorsan›z, onu koy kenara. Zaten yetkim yoksa açamam, açt›¤›m zaman
da avukat›n reddeder. Ama bir tüccar›n sat›fl karar› ald›¤› imzas›n› ne 
flekilde geri çekece¤i mukavelede yaz›l› zaten, ona bakar›z. Devam edi-
yorum. fiimdi arkadafllar, ne dediler ‘hay›r’c›lar, önceden beri bir ‘hay›r-
c›’ fleyi vard›; ‘Efendim Saffet Bey ile Cüneyt Bey bizi d›flar›ya atacak-
lar, kendileri bu flirkette olacaklar’… Sonra ‘Saffet Bey kenara da çekil-
di, efendim bunlar özel maksatl›’. Ben size tek bir fley söylüyorum. Ben
4 milyon 750 bin avro al›yorum büyük flirketten. Ortalama 400 bin avro
al›yorum küçük flirketlerden. En az sermaye ile kat›ld›¤›mdan da 300 bin
avro al›yorum. Bu paralar› vererek beni d›flar› atmak isteyen hanginiz
varsa yanaklar›n›zdan öperim. El öpmek adetim de¤ildir. Yanaklar›n›z-
dan öperim, derhal beni bir d›flar› at›n. Bu fiyat› verin, beni d›flar› at›n.
Zaten biz ortaklar olarak taban fiyatlardan bizi d›flar›ya at›n demiyor 
muyuz?

Yaflar Çelik: Para hesab› yapm›yoruz ki Cüneyt Bey. 

Cüneyt Solako¤lu: Niye, flirket de¤il mi buras›? Ben bir tek para 
hesab› yap›ld›¤›n› biliyorum. Buras› dernek de¤il ki. 
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Yaflar Çelik: Biz patronumuzun, baflkan›m›z›n, senin on dört-on befl
senedir çal›flan size ve baflkan›m›za milyonlarca teflekkür ediyoruz. Ama
kimse burada bedava çal›flmad›. Biz para hesab› da yapm›yoruz. Bizim
arsam›z kadar, arsa da sat›ld› bu fiyatlara. Ne bilelim ki biz, senin böyle,
her dedi¤ini imza ettik, her dedi¤ini imza ettik, itimat ettik de flimdi de
avukata fluna-buna gidece¤ini nereden bilelim?

Cüneyt Solako¤lu: Tamam problem de¤il. Sen ayn› fleyleri hakime
de söylersin! 

Yaflar Çelik: Biz isim silinmesin buradan diyoruz. Saffet Ulusoy’un
ismi silinmesin diyoruz. Sonra k›z›yorsun sen; bu gitti, bu geldi… Böyle
fley mi olur yahu?!

Cüneyt Solako¤lu: fiimdi ucuz mudur pahal› m›d›r, flimdi bu konuya
hiç girmeyece¤im. 

Yaflar Çelik: Parayla iflimiz yok.

Cüneyt Solako¤lu: Allah din iman Kuran versin, sen ona bak, ben
paraya bak›yorum. fiimdi uluslararas› piyasaya sat›fl için ç›km›fls›n›z, 
piyasada fiyat›n›z› alm›fls›n›z, ‘satm›yorum’ derseniz bu flirketin on dört
y›ll›k itibar›n› tamamen yere düflürürsünüz. ‹kincisi; bu flirkette siz hat›r-
larsan›z bu fiyatlar hiçbirimizin hak etti¤i fiyatlar de¤il. Yani asla bulu-
nacak da fiyatlar de¤il. Ama mesele nereden geldi? Dedim ki size üç 
tane armut yan yana geldi, o çekme kollardan. Bir tanesi ülke koflullar›.
2001’de asla bu fiyatlar etmezdi. 2002’lerde, 2003’lerde etmezdi. Enflas-
yonun yüzde 10’lar›n alt›na düflmedi¤i bir s›rada hiçbir yabanc› asla gel-
mezdi. Bu, ekonomik koflullar... Cumhurbaflkan› seçimlerinde Cumarte-
si-Pazar bir ihtilal korkusu atlatt› bu ülke. E¤er ihtilal olsayd› adam zaten
teklifini geri çekmiflti. 

‹kincisi; denizde herkes senelerdir -denizde olanlar bilir- denizde hiç-
bir zaman befl sene üst üste ifller iyi gitmedi. Denizin iniflleri ve ç›k›fllar›
var. Kepçeci Muhittin (Öztürk), arkadafl›n›z. Kepçeci Muhittin, üç ay 
daha sabredebilseydi, flimdi zengin olacakt› ama maalesef iflas etti. Ama
denizin alt›, girifli, ç›k›fl› var. Bir gemi ald›k hat›rlay›n; bu flirketin ilk 
ortaklar› olarak hat›rlars›n›z. Üç tane gemimiz Tuzla’da yatt›. Saffet Bey de
hat›rlar. Benim evim de Tuzla’dayd›. Akflam bir lokma z›kk›ml›k yemek
için Mercan’a gitti¤im zaman, gemileri görüyordum. Alt› ay beklediler
onlar. Üstelik de her birine günlük 2-3’er bin dolar para verdik. Onlar›
görünce içimi kasvet bas›yordu, alan yoktu. Bir tanesini haraç mezat 5,5
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milyon avroya tersane, öteki ikisini de Saffet Beyler ald›lar, flu anda 
hay›rlar›n› görüyorlar zaten ama o zaman yalvararak satt›k. Bugünleri
gördük. 2000’de Akdeniz ve Karadeniz’i 42’fler milyon dolara ald›k, ara-
dan befl y›l geçti kulland›k, paras›n› kazand›k ve 83,5 milyon dolara sat-
t›k. Bu deve her zaman bu kap›n›n önünde oynamaz, bunu bilin. Bunu
ben özellikle Saffet a¤abeyin dikkatine bir kere daha sunmak istiyorum. 

Üçüncüsü; flirketimizin koflullar› çok iyiydi. EBITDA’s› vesaire çok
iyiydi. Bak›n beyler hiçbir tevazuya ihtiyaç duymuyorum. Biliyorsunuz
hiçbirinizin karfl›s›nda ne bir gün e¤ildim, k›r›ld›m, büküldüm! Yaflar
Bey; bedelini ald›n›z derken befl tane al›c› var. Bana ettikleri teklifler…
‘Kardeflim ben iki seneden fazla kalmayaca¤›m. Dolay›s›yla mevcut flart-
larla devam ederim’... ‘Hay›r, dolar de¤il avro veririz, befl y›l kal›rsan 
flunu veririz’... Bunlar›n hepsi benim tedavül de¤erimi gösterir. Ben 
buradan ayr›ld›¤›m gün, istedi¤im yerde -zaten flahsi servetim de buna
müsait- yaflar›m. E¤er ben de¤erliysem, koltuktan de¤er almam, ben kol-
tuktan hayat›m boyunca de¤er almad›m.

Yaflar Çelik: Sana bir fley diyen yok kardeflim. 

Cüneyt Solako¤lu: Tabii… Tabii… Paras›yla çal›flt›n derken, Cemil
Bey’i mi söyledin acaba? Neyse…

Yaflar Çelik: Gemi orada duruyor... Baflkan, Tansu Çiller’den 15 mil-
yon dolar› ald› götürdü, bunlar› aya¤a kald›rd›. Kim verdi befl kurufl?

Cüneyt Solako¤lu: Zaten Tansu Çiller yeni bir partinin bafl›na geli-
yor. Bir 15 milyon dolar daha al›rs›n›z ondan!

fiimdi gelelim üçüncü flirket benim 4 milyon 750 bin, öteki ortaklar›n
dörder yüz bin -küçük ortaklar›n- alaca¤› yerde, herkese ilan ettiniz. Küçük
ortaklar borçland›lar, ekime, kas›ma, flubata neyse çek verdiler. ‘Hay›r’
diyenler, bu flirketi müthifl bir parçalanmaya götürürler. Bak›n bu flirket
parçaland›¤› zaman, size tavsiyem mutlaka 51’i bulun öyle parçalay›n.
Aksi takdirde parçalan›rs›n›z. Ben, bütün bunlar›n sonunda tüccar olarak
reylerinize, vaktiyle att›¤›n›z imzalara sahip ç›kaca¤›n›za inan›yorum.
Ama bir fleye daha inan›yorum; bu flirkette kavga ç›kt›¤› zaman, ister
CEO’su Cüneyt olsun, ister genel müdürü Cemil olsun, evvela selam›
bankac›lar keser. ‹tibar kaybedersiniz ve bu arada iflleriniz de tersine gi-
der. Bunlar›n hepsini göze al›n.

Yaflar Çelik: Bizi tehdit mi ediyorsun? Resmen tehdit ediyorsun!

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r, olacaklar› söylüyorum. Bu nas›l bir tehdit?
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Ertu¤rul Al›flan: Yaflar Bey, yafl›n›za çok sayg› duyuyorum ama kar-
fl›l›kl› diyalog fleklinde olmas›n. Mümkünse sussun. Çünkü bayraktarl›k
yap›yor bu ekole. Bu da yanl›fl. Bayraktarl›k yap›lmaz burada. Hepimizin;
büyük, küçük ortakl›k vasf›yla de¤il, kanun önünde 1 lira ile 1 trilyon
eflitse belirgin haklar› var. Nas›l arkadafllar susup sizlere ve divana sayg›
gösterdiyse susmayanlar rica ediyorum siz de göstertin. Demokratik hak
gelince ‘evet’ diyecekseniz ‘evet’, ‘hay›r’ diyecekseniz ‘hay›r’ deyin. Bu
ifli daha fazla uzatmayal›m. Çünkü bu de¤erli olan cemiyetin, bu de¤erli
ve ilk olan ekolün bu konuflmalarla bence de¤eri düflüyor. Bu vesileyle
Say›n Hocam, tüm heyet ad›na sizden özür diliyorum. Lütfen Cüneyt Bey
konuflmas›n› bitirsin, daha sonra yasal sonuç nas›l gelirse, öyle gitsin.

Yaflar Çelik: Kimse bayraktarl›k yapm›yor! Senin gibi lügat da par-
çalam›yor! Hakikat neyse onu söylüyorum. 

Cüneyt Solako¤lu: On dört y›l kavga etmeden buraya kadar geldik.
Yine kavga etmeden gülerek ç›kaca¤›z. Keyifle ç›kaca¤›z. Temmuz ay›nda
geçen seneki temmuza göre yüzde 7 art›fl öngörüyor bu flirketin bütçesi...
70 milyon avro EBITDA diyor. Yüzde 7,9 art›flla ben 70 milyon EBIT-
DA’y›, 78 milyon EBITDA’y›  buluyorum. Yüzde 7,9 art›fl olmaz da
yüzde 4 art›fl olursa nereye iniyor biliyor musunuz? Geçen y›lki seviye-
lere iniyor. Arada çok büyük bir fark var. Adamlar deli gibi takip ediyor-
lar. Temmuz ay›nda yüzde 7,5 fazla tafl›yaca¤›ma bir y›l evvelin temmu-
zuna göre 200 adet de geri düfltük. Bu köprünün alt› çok uzun bir köprü.
Bu köprünün alt›ndan uzun sular ak›yor. Yar›n›n bu flirkete ne getirece-
¤ini -Türkiye baz›nda, deniz baz›nda bak›n bunlar›n ikisi bizim d›fl›m›z-
dad›r- bilemeyiz. Bir laf› da hat›rlatmak istiyorum, ben dedim ki; “Bu flir-
ket bu kadar para ediyorsa, benim böbürlenmeye hakk›m yok. Konjontü-
rel olarak ediyor.” Yar›n tam tersine fiyat düfltü¤ü zaman kimse gelip 
bana hesap sormas›n. Benim elimde olmayan sebeplerle de düflecek. ‹flte
Türkiye baz›nda, deniz konjonktürü baz›nda herhangi bir fiyat düflüflü
olursa bunlar›n hepsi hayaldir. Ben flunu söylüyorum: Bütün borçlar düfl-
tükten sonra 375 bin avro ilk kurulan flirkete, 421 bin 875 avro ikinci flir-
kete, 300 bin avro da 400 ortakl›, 400 hisseli olan üçüncü flirkete düfltük-
ten sonra, size 4 milyon 752 bin kal›yor bugün. Bunun içinde kasadaki
para yok. Diyelim ki, 30 Ekim’de ya da 15 Kas›m’da closing (kapatma)
yap›lacak… Öyle görünüyor ancak 23’üne kadar sat›fl anlaflmalar› imza-
lanacak. Kas›m 15’e kadar burada artacak de¤erlerle bunun 5 milyon 
avroya ulaflmas› benim için sürpriz de¤il. Hiçbirinize verilmifl söz de¤il-
dir ama 4 milyon 752 bini gördünüz. Koyun cebinize karar›n›z› verin. 
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fiahap Çak: Kasadaki para yok derken, hesap edilmifl olan m›?

Cüneyt Solako¤lu: Ben hesap etmedim. Daha üstüne konulacak.
Net debt (net borç) denilen bir sistem var, bugün bu flirket kazan›yor. Dün
buradan iki gemi kald›rd›k. Saffet Ulusoy gemisi havuzdan gelmiflti, 
burada çok fazla fley vard›… Saffet Ulusoy bugün kalkacakt› bir gün evvel
yetifltirdik. ‹nsanlar› bekletmemek için kald›rd›k, bugün gemi yok. fiimdi
e¤er böyle ifller çok iyi gitti, eylülde yük tafla ç›kt›, para kazan›yoruz, bu
flirket ortalama 6, 7, 8 milyon avro kazan›yor. ‹yi günlerde EBITDA 
art›yor, kötü aylarda da 4,5’e kadar düflüyor. Diyelim ki; iki tane geldi,
15 milyon avro. Bu nereye intikal ediyor? Bu kar, bu zarar de¤il. 
Networking capital (net iflletme sermayesi) denilen -17 milyon avro ola-
rak hesapland›- devam eden bir fleyi var. Onun d›fl›ndaki yani o senet, 
sepet, alacak, verecek d›fl›ndaki nakit para. fiimdi 910’dan flirketin ne ka-
dar borcu varsa gün geçtikçe borç da düflüyor. fiimdi bu borç eylül sonu
borcu. Bu borç 148’den 135’e düflüyor ekim sonunda. Kasadaki para da
diyelim ki eylül ve ekimde 15 milyon art›yor. 910’dan 135’i düflüyorsu-
nuz, kasada bugün 10 varsa 15 de üstüne ekliyorsunuz, 25 geliyor. ‹flte
oradaki 5 milyon avroya gelip dayan›yorsunuz. Bunlar bizim tespit etti-
¤imiz standartlar de¤il. Bunlar uluslararas› standartlar. 

Benim burada sözüm bitiyor. Sizden bir tek fleyi istirham ediyorum;
buras› çolu¤unuzun çocu¤unuzun istikbali olarak bakt›¤›n›z ticari bir flir-
ket. Burada ben kimin neyi yapt›¤›n› asla tart›flmam. Asla ben ‘Saffet
Bey ne yapm›flt›r, Erol Bey ne yapm›flt›r, ben ne yapm›fl›md›r’ demem.
Hiçbir yerde de ‘bu flirketi tek bafl›ma ben getirdim’ demiyorum. Asla da
bunu söylemem. Bunlar söylenmez, anlafl›l›r. Ama benim yönetim kurulu
üyelerine de en büyük sayg›m; bugüne kadar bizi serbest b›rakt›lar. Saf-
fet Bey; ‘ikide bir hesap sorulmad›’ diyor. Hesap sorulmamas› tek üzül-
dü¤üm nokta. Ben geçmifle do¤ru size her türlü hesab› vermeye haz›r›m.
Sorulmas›ndan da yanay›m. Yaln›z siz buray› bir dernek gibi düflünür;
Saffet Bey ne dedi, Cüneyt Bey ne dedi, ona m› vereyim, buna m› vere-
yim derseniz, çocuklar›n›za haks›zl›k etmifl olurusunuz. Kendi fikirleri-
nizle gelin. Reylerinizi hepinize da¤›t›yorum. Hepinizin hisseleri var.
Anonim flirketlerde para konuflulur, paradan baflka hiçbir fley konuflul-
maz. Hissenin sat›fl› söz konusudur. ‹ster satars›n›z ister satmazs›n›z.
Bunlar› ben bütün sözlerimle kaydettim. ‘Hay›r’c›lardan bir arkadafl niçin
‘hay›r’ dedi¤inin gerekçesini söylemek istiyorsa -özellikle tekrar alt›n›
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çizerek soruyorum; bir arkadaflla da limitli de¤il- lütfen gerekçesini de
söylesin. Olmuyorsa oylamaya geçelim. 

Saffet Ulusoy: K›ymetli arkadafllar, Cüneyt Bey kilimin alt›n› açt›.
Her taraf berrak. Yaln›z benim flunu kabul etmem mümkün de¤il. Maha-
reti dolayl› yoldan, kendine ba¤l›yor. Bu flirketi kuran, bu hale getiren…
Cenab› Allah bana s›hhat verdi, buraya kadar geldi. Bu flirkette ortak
olanlar›n yüzde 80’i -benim görebildi¤im kadar›yla- ‘e¤er Saffet Ulusoy
ölürse, bu flirket ne olur’ diye düflünüyor. Allah’a çok flükürler olsun, senin
çal›flman› biz takdirden aciz de¤iliz. Ama diyorsun ki; burada imzan›z
var gider mahkemeye veririm. 

Cüneyt Solako¤lu: Verece¤im!

Saffet Ulusoy: Düflman›m›z m›s›n?

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r. Hukuki hakk›m... 

Saffet Ulusoy: Neyi mahkemeye vereceksin?

Cüneyt Solako¤lu: Veremesem de veremem. 

Saffet Ulusoy: Bunu burada anlatman›n anlam› yok.

Cüneyt Solako¤lu: Ben anlat›r›m ki; sonradan demeyin ki; ‘niye söy-
lemedin’ diye. 

Saffet Ulusoy: Biz o mahkemelerden korkmay›z.

Cüneyt Solako¤lu: Korkmay›n.

Saffet Ulusoy: Ya bu imzay› koyars›n›z ya mahkemeye giderim…  

Cüneyt Solako¤lu: Ben, bu imzay› koyarken sizi tehdit etmedim. 
‹mzay› siz koydunuz.

Saffet Ulusoy: Ay›pt›r, bunlar› konuflma!

Cüneyt Solako¤lu: Tamam Saffet a¤abey.

fiahap Çak: Baflkan›m bunlara gerek yok.

Saffet Ulusoy: Bunlar iyi fleyler de¤il. Olmaz yahu. Mahkemeye 
veririm… Kardefllerini mahkemeye vereceksin. Bunu flöyle konuflmak
laz›m: Biz imza verdik. ‹mzam›za sahip ç›kal›m. 

Erol Soylu: Yüzde 80’i de sahip ç›karsa…
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Saffet Ulusoy: Onu diyorum Erol Bey. Bu imza verildi. fiimdi arka-

dafllar diyor ki; baflka iflim yok benim, niye satay›m? Yüzde 20’si bunu

diyor. Yüzde 80’i de satay›m diyor. Bütün meseleyi buradan tart›flal›m.

Tehditle bir yere varmak mümkün de¤il. Ben bugüne kadar kimseyi teh-

dit etmedim. Allah da bana göstermesin. Yani seninle on üç y›ld›r kardefl

gibi buraya kadar geldik. Hesap sormad›k. Niye? Sana güvendi¤imiz için

sormad›k. Sen o güveni ald›n. E¤er o güveni alm›fl olmasayd›n, yüz kez

hesap sorarlard› sana. Ama herkes; -baflta ben olmak üzere- Cüneyt Bey

k›zar, tozar, ba¤›r›r ama bu taraf› yüzde yüz sa¤lamd›r... Bugüne kadar

böyle geldi. Tart›flmay› böyle yapal›m. 

Cüneyt Solako¤lu: Pekiyi a¤abey.

Saffet Ulusoy: Seni tenkit etmek de¤il… Sen bazen fley yap›yorsun...

Bu ortaklar› bir arada tutmak kolay bir ifl de¤il Cüneyt Bey. Befl tane 

çocu¤umuz var, beflini bir arada tutam›yoruz. Kolay m› bu ifl? Buraya 

kadar geldik Allah’a flükürler olsun. Toslamadan, kavga etmeden, niza-

s›z... Sat›l›rsa herkes de iyi para alacak. Burada ekme¤imiz bu kadar der,

a¤z›n› ba¤lar›z. Ama baflka türlü olursa ben ilelebet satmam. Neden sata-

ca¤›m? Gemide benim ismim var -Allah raz› olsun sizden- limana da

benim ismimi koydular. Ama bütün bunlara ra¤men ‘sat›lacaksa satar›z’

dedik. Çizmenin d›fl›na ç›kmam. Ama tehdit iflinden de ben hiç anlamam.

Çünkü hayat›mda tehdidi hiç dinlemedim. 

fiahap Çak: San›r›m tehdit biraz amac›n› aflan bir suçlama flekli oldu.

Ben bunu flöyle yorumlamak istiyorum müsaadenizle. Cüneyt a¤abey ve

ekibi son dört-befl ayd›r bu haz›rl›k sürecinde çok yo¤un ve stresli günler

geçirdiler. Neye göre geçirdiler? Bu cemiyetin verdi¤i 850 milyon avro

asgari fiyata sat›lma garantisiyle beraber, Erol Bey ile birlikte kendisine

verilen, ‘bizim ad›m›za pazarl›k yap›n, takip edin, yetkilisiniz’ sözüne 

istinaden yo¤un ve stresli günler geçirdiler. 

Saffet Ulusoy: O fleref buna yeter. fiimdi kolay de¤il, bu ifli bu nok-

taya getirmek büyük bir flereftir. 

fiahap Çak: Buna ilaveten bu sat›flla ilgili görüflümü arz etmek isti-

yorum. Allah bize bir k›smet do¤urdu. Sizin önderli¤inizde de bunu 

bugüne kadar getirdik. Konuflulan rakamlar -benim flu anda firmamda

yüz seksen tane arabam var, iki y›lda bunun bir hissesinin paras›n› 
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kazanamam- yani bu rakamlar öyle küçümsenecek, benim ihtiyac›m yok
denilecek rakamlar de¤il.

Saffet Ulusoy: Kimse nakliyeden para kazanam›yor. K›rk senedir ben
kazanamad›m.

fiahap Çak: Dolay›s›yla ben flahsen bu fiyatlar›n bundan sonra artma-
s›ndan ziyade, düflme riski oldu¤unu düflünüyorum. Ve kendi ifllerimde
de daha likit kalmaya do¤ru hesab›m› yap›yorum. Dolay›s›yla, bu fiyat
bence çok çok güzel bir fiyat. fiundan bir y›l evvel bu sat›fl gündemde 
de¤ilken bana hangi arkadafl›m gelseydi, hisse bafl›na 1 milyon dolar ver-
seydi hissemi satard›m. Satan da çok arkadafl›m olurdu. fiimdi ne oldu da
5 milyon yetmez oldu? Ne yeter? Yetmezin sonu yok. 

Saffet Ulusoy: Alsan 500 bin dolar noksan al›rs›n, onun için de¤mez
bunun kavgas›na. Ben bunu diyorum.

fiahap Çak: Dolay›s›yla ben kendi firmam ve ailem ad›na konuflur-
ken o¤lum da burada, ailemden de yetki alarak konufluyorum. O¤lum
ad›na da konufluyorum. Önce sizden, -sonra da di¤er arkadafllara bu flir-
keti bugünkü durumuna getirdikleri için tekrar en derin flükran ve teflek-
kürlerimi sunuyorum- Allah raz› olsun diyorum. 

fiükrü Atak: Say›n Baflkan, Say›n ortaklar›m; ben de iki-üç konuyu
açmak istiyorum. Bu tabii hassas bir konu. Kendi kendime ‘adalete nas›l
hesap verece¤im’ diye o flekilde kendimi haz›rlam›fl›m. ‹lk konum; biz
bir söz verdik. ‹mza att›k demiyorum, söz verdik. Fiyat da bize söylendi.
‘850’nin üzerinde sat›l›rsa, biz buna haz›r›z’ dedik. Ben flahsen buna 
uymak istiyorum. Uzatmak istemiyorum, birinci konum bu. ‹kinci 
konum; bu 910 rakam› var. Diyelim ki bu 950, 1 milyar, 1 milyar 100 
olsayd› satacak m›yd›? Satacaksa -Baflkan›m da bunu iyi ifade etti- ara-
daki fark› bizim görmemezli¤e gelmemiz laz›m. Aradaki fark› bizlerin bu
sözümüze -yani tekrar hat›rlatmak istemiyorum- ‘evet’ diyecek miydik?
Bunu, hata yapt›k 850 de¤il, 2.850… Veya yapar gibi bir fleyde, aradaki
fark› biz görmemezli¤e gelmemiz laz›m. Bizim gibi de¤erli insanlar›,
aradaki fark›n sözlerimizden döndürmemesi laz›m. 

Saffet Ulusoy: fiükrü Bey, ben Cüneyt Bey’e “900’ün alt›na inme,”
dedim. Bir de ondan kuvvet ald›lar. “Yani yukar›ya do¤ru ç›k›n.” Netice-
de yukar›ya da ç›kt›. fiimdi bunlar yapt›lar da tek bafl›na yapmad›lar. 
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fiükrü Atak: Yani flunu söylüyorum: Bu fiyat bir milyar olsayd› biz

buna ‘evet’ diyecek miydik onu bilmiyorum ama e¤er ona evet diyecek-

sek 910’a da ‘evet’ dememiz laz›m. 

Üçüncüsü; bu bizi huzursuzlu¤a itecek, sat›fl olmazsa… Tabii bu da

bir tehdit de¤il. Aram›zdaki yak›n dostlu¤u zedeleyecek ve karfl›l›kl› 

ihtilaflara vesile olacak. Ben flunu istiyorum: Bu firma ya bu fiyat›n iki-

üç kat› olsun veya olmayacaksa sözlerimizin arkas›nda olal›m. 

Saffet Ulusoy: Herkes burada mertçe fikrini söylesin. Tart›fl›p sonunda

birbirine; sen yapt›n, ben satt›m, Cüneyt ile Ulusoy bir araya geldi,

Erol’u kulland›lar… Ben bunu istemiyorum. Mertçe bugüne kadar nas›l

buraya geldi, bunu burada aç›klayal›m. Bütün mesele bu. 

Cüneyt Solako¤lu: Baflka konuflmak isteyen var m›?

Mahmut Hilmi Do¤an: Baflkan›m bu flirketin kuruluflu, bugüne gel-

mesindeki en büyük pay tabii ki  sizin. Buradaki herkes ayn› fikirdedir.

Baflka, tersini düflünen yoktur. 

Cüneyt Solako¤lu: Bunu biliyorsunuz, defaatle beyan ederim size.

Mahmut Hilmi Do¤an: Cüneyt Bey’in konuflmalar›ndan kendisine

bir pay ç›kard›¤›n› hissetmedim flahsen. “Bugün üç elma bir araya geldi,

o sayede bu durumda. Ancak yar›n de¤iflirse benden dolay› de¤er düflmesi

olmaz,” dedi. Siz olmasayd›n›z, ilk kuruluflundan bu yana 3 milyon 

dolarl›k teminat mektubunu, nakit paran›z› vererek ifli halletmeseydiniz

zaten flirket kurulamayacakt›. Daha sonra s›k›nt›l› günlerde firmalar› tek

tek takip ederek ‘Kap›kule’den kim gidiyor’u takip ederek bu firman›n

bugüne gelmesini sa¤lad›n›z. 

Cüneyt Solako¤lu: Kurulamayacakt› de¤il, o zaman kurulmufltu 7,5

milyon dolar param›z gidiyordu. Vak›flar Bankas›’ndan almasak param›z

bat›yordu. 

Mahmut Hilmi Do¤an: Cüneyt Bey ve di¤er arkadafllar›n çal›flmas›

zaten malum. Ama sizin konumunuz çok farkl›. Hiç mukayese olmaz.

Di¤er taraftan siz gayet güzel ifade ettiniz, gayet güzel söylediniz. Bafl-

kan›m biz, hep beraber 850 milyon için yetki verdik ve imza att›k. Dola-

y›s›yla bugün biz imzam›z› inkar edersek kendimizi inkar etmifl oluruz.

Necmi Bey diyor ki; yetkiyi tazelemeniz laz›md›. Hay›r, 850’nin alt›nda
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fiyat yok ki neden yetki tazelensin? Amerika’daki olaylar fiyatlar› düflür-
müfl olsa veya bizim fiyatlar›m›z› etkilemifl olsa, bunu hissetseler o zaman
bizleri toplay›p konuflmalar› laz›md›. Dolay›s›yla 850’nin de baya¤› üze-
rinde bir fiyat al›nd›¤›na göre… Ayr›ca Baflkan›m sizlerden ve yönetim-
den ald›¤›m›z bilgilerle… Benim bir hissem var 5 milyon avro. Bir baflka
arkadafl 400 bin avro alacak. O arkadafl için bu para, benim alaca¤›m 
paradan çok daha önemli. Biz o arkadafllara dedik ki; eylülde paran›z› 
cebinizde bilin. Onlar›n da birço¤u yat›r›m yapt›, senet verdi, borçland›.
Yani siz bu flirketi buraya getirdiniz, 212 ortak diyoruz, öbür taraftan 
burada ortak olmay›p RODPA’dan (RODPA Araç Servis Pazarlama ve
Ticaret A.fi.) dolay› bir k›s›m para alacak olan arkadafllar da dahil, her-
kes flu an size duac›. Dua ediyor. Onun için siz gayet güzel söylediniz
Baflkan›m. Yani o de¤il de 1 milyar olsa, 500 bin fark edecek. Ve bu 
flekilde olursa, birilerini de güldürece¤iz. Adam ç›k›yor; “Bu flirketin 
de¤eri 600 milyon dolard›r,” diyor. Ç›k›yor, sat›fl›n haziranda sonuçlana-
ca¤›n› bildi¤i için, “Hatt› kuruyoruz temmuzda, 2 tane gemiyle bafll›yo-
ruz...” Bizim Ankara’daki oyuncakç› iki tane RO-RO haz›rlam›fl onu
bekliyor. Gitsin als›n ondan iki tane RO-RO. Onun için, onu güldürme-
yelim kendimize. 

Cüneyt Solako¤lu: Bir fley söylememe izin verir misiniz? O¤uz 
Sat›c›’n›n laf›n› söyledim, alt›n› doldurma ihtiyac› hissediyorum. O¤uz
Sat›c›, daha evvel Say›n Baflkana da geldi. Soyad›na uyarak bir fleyler
satmaya çal›fl›yor. M›s›r’da yer ald›, onu satt›. Bir telekomünikasyon flir-
keti kurdu, geldi Saffet a¤abeye, 50 milyar götürdü. 

Saffet Ulusoy: 50 milyar gitti. 

Cüneyt Solako¤lu: Ondan sonra T‹ RO-RO kuruldu. Bu flirketin orta-
¤› ve destekçisi olarak gazetelere demeç verdi. “Biz araba bafl› 1.000 
dolar ucuz tafl›yaca¤›z, ihracatç›n›n 1.000 dolar kar› olacakt›r,” dedi. 
Medeni memleketlerde böyle flarlatanlar› genelde hayvanat bahçesinin 
yan›nda bekçi yap›yorlar. Ama burada T‹M baflkan›... Ondan sonra bütün
bunlarla flirket üç ay›n içinde iflas etti, gitti. Ve de flirketin bizden yüzde
65 daha fazlaya çal›flt›¤› da ispat edildi. fiimdi geldi Stena’ya; -bak›n bunu
bilmiyorsunuz- Stena buray› alacak. Kafas›na koymufl. Türkiye’de s›rt›m›
dayayaca¤›m bir fley olsun diyerek Ulusoy’a gitti. Saffet Bey dedi ki; 
“Yak›fl›k almaz. Ben ortaklar›mla beraberim.”  Siz de teyit edeceksinizdir.
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Saffet Ulusoy: Allah bir hakk› için. Adam (Stena’n›n sahibi Dan 

Olsen) bana iki kez telefon etti. “Ben on dört y›ld›r oluflturdu¤um izlenimi

bozmam,” dedim.

Cüneyt Solako¤lu: Saffet Bey’e gitti; sana yüzde 20-30 hisse vere-

yim dedi. O¤uz Sat›c› buna gitti, dedi ki; “Beni ortak edersen Türkiye’de

hiçbir sorunun kalmaz. UND elimde, çünkü alt›nda Çetin’in de hissesi

var. Ben de buraday›m. Zaten çok popüler adam›m, yar›n bakan bile 

olma flans›m var. Sen beni ortak al.” fiuradaki masada -kendisi dünyadaki

on befl zenginden biridir- benim fikrimi sordu. Dedim ki; “Siz alacaksa-

n›z, siz al›n. Ortak alacaksan›z, o sizin bilece¤iniz ifl. Sizin stratejik 

karar›n›zd›r ama T‹M’i asla almay›n. ‹ki sebepten almay›n. Bir tanesi...

(O¤uz Sat›c› ile ilgili kiflisel kanaatini söylüyor). ‹kincisi; conflict of
interest, ç›kar çat›flmas› vard›r. Siz fazla fiyatla tafl›mak isteyeceksiniz,

‹hracatç›lar Birli¤i size az fiyat vermek isteyecektir. Böyle bir ortakl›k

kurulmaz, kurulursa sorun olur.” Adam ç›kt›, ona; ‘güle güle’ dedi. 

fiimdi Çetin’le birlikte flu deklarasyonu yap›yorlar -ben dedikoduyu dile 

getirmem-: “Rekabet Kurulu’ndan döndürürüz. Döndüremezsek limana 

sahip olduklar› için problem yarat›r›z.” Çünkü bu bizim befl al›c›ya da

hepsi geldiler dediler ki: “Böyle bildi¤iniz gibi de¤il. UND hissesini sat-

m›yor. fienol Bey’le de beraber hareket ediyorlar, yüzde 10’u aflt›¤› için

her hakk›m›z var, sizi flöyle yapaca¤›z...” Say›n hocama götürdüm; yüzde

10, yüzde 51, yüzde 30 olursa ne olur? Bunlar› ikna için kendi hukuk

bürolar›n› say›n hocama konferanslarla ba¤lad›m, saatlerce görüflmeler

yap›ld› ve de denildi ki: “Ticaret Kanunu’nda yüzde 10 da olsa, yüzde 18

de olsa, 50 olmad›ktan sonra herhangi bir fleyi yok. Buras› bir ticari flir-

kettir, onlar hiçbir fley yapamazlar. Ha yaparlar, flöyle; seneden seneye

yap›lan genel kurulu yapars›n, bir dilekçe verirler, bir ay geçirirler biz

okuyamad›k diye.” fiimdi biz olay›n arkas›nda gizlenen bu olaylarla da

karfl›laflt›k. Onun için bugün gelip satmama karar›na karfl›l›k benim burada

sükunetle durup efendi gibi ‘ister sat›n, ister satmay›n’ diyece¤im yerde,

tahammül edemiyorum. Sanki biraz temper’›m (k›zg›nl›k) art›yor. Bunu

da ona ba¤›fllay›n. Çünkü ben onu güldürmek istemiyorum.

Mahmut Hilmi Do¤an: fiirketlerden birisi için dan›flmanl›k yapan Tür-

kiye’deki firman›n eleman›, yetkilisi, bizim yak›n›m›z. Bizim de RO-RO

ile olan diyalo¤umuz oldu¤u için bana soruyor… Tehdit etmifl herhalde.

120



Cüneyt Solako¤lu: Dinleyin bunu. 

Mahmut Hilmi Do¤an: UND’nin müflteriler üzerindeki etkisi ne ola-
bilir? ‘Al›rsan›z, kendi üyelerimizi sizin gemilere yönlendiririz,’ fleklin-
de... Ayr›ca Türkiye’deki bu az›nl›k hisselerin haklar›yla ilgili endiflele-
rini söylediler. Onun için biz burada bugün o vatandafl› güldürmememiz
laz›m. Ben ayr›ca onunla diyalo¤u olan, arkadafl› olan kiflilere de sormak
istiyorum; o beyanatlar›yla ilgili kendisine ne söylediler acaba? Hiçbiri-
mizin hayal edemeyece¤i bir rakamla karfl› karfl›yay›z. Böyle bir flirketin
sat›fl› gündemde. Adam ona her türlü çamuru at›yor. 

Cüneyt Solako¤lu: ‘600 milyondan fazla etmez’ diye deklare ediyor.
Söyledi¤ini tam ikiyle çarpt› bu flirket, 1 milyon 237 bin dolar.

Mahmut Hilmi Do¤an: Büyük bir ço¤unlu¤umuzun bu flirket sat›l›rsa
alaca¤› para, onun d›fl›ndaki varl›¤›n›n üzerinde bir para.

Cüneyt Solako¤lu: Benim öyle…

Mahmut Hilmi Do¤an: Benim de öyle. Hepimizin öyle. Bir iki kifli
belki ç›kabilir. Onun için birisini kendimize güldürmeyelim. Görünen o
ki; anlat›lan flirket de¤erini bulmufl. Bu ekonomik krize ve Amerika’daki
olaylara ra¤men bulmufl. Onun için arkadafllar sa¤duyulu olarak, hiç k›z-
g›nl›kla hareket etmeden sonuçland›rmas› gerekir. Dostluklar da devam
etmesi için… 

Mehmet H›fz› Pir: Aran›zdaki nakliyecilerden san›r›m en yafll›lar›n-
dan biriyim. Çok güç günlerin, savafl›n sonunda U.N RO-RO bugünlere
geldi. Bunu kimlerin sayesinde elde ettik? Çok basit, unutulmamas› 
laz›m. Rekabet; münazaraya, münakaflaya varmayan fikir cimnasti¤i gayet
tabii yap›lacakt›r ama gerçekleri balç›kla s›vamamam›z gerekir. 
Benim, ‘en eskisiyim’ demekteki gayem; hem say›n baflkan Saffet
Bey’den hem de Cüneyt Bey’den istirham›m; bizim U.N RO-RO’yu gör-
meyi bekledi¤imiz seviyeden taviz vermeyin. Güzel bafllad›, mükemmel
devam etti, daha güzel noktalanmas›nda büyük yarar var. Düzeyimiz, bana
göre madde kadar ondan da önemli. ‹tibar› bir kez kaybedersiniz, bir daha
kazanamazs›n›z. Hayatta bir defa kazan›rs›n›z. Para mutlaka kazan›lma-
l›, boynu kopas›ca!.. Ama itibar olmad›¤› takdirde paran›n da lezzet 
verece¤ini sanm›yorum. Dolay›s›yla bu istirham›m› alt›n› çizerek ortaya
koymak istiyorum. Ve bu düzeyden vazgeçilmemesini istirham ediyorum.
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E¤er bunun d›fl›nda bir görüflme sürecekse Cüneyt Bey’de vekaletnamem
var, ne yöne gitti¤i belli, nam› hesab›ma bundan sonras›nda bayra¤› al›p
devam edebilirsiniz. Bu birinci istirham›m.

‹kincisi; sözler ve imzalar tutulmak için at›l›r. Biz o gün benim anla-
y›fl›ma göre kesin karar›m›z› verdik. Rakam düflüktür, yüksektir demenin
bu saatten sonra hiçbir k›ymeti harbiyesi gerçekten yok. Görünen odur
ki; rakam iyi bir rakam. Biliyorsunuz her befl y›lda bir seçim için eve hap-
sedilirdik, ihtilal oldu¤u için on y›lda bir evden ç›kamazd›k. Allah koru-
sun, Türkiye her dakika her fleyin olabilece¤i bir ülkedir. Maalesef böy-
ledir. Hiçbirimiz bundan keyif alm›yoruz ama her dakika her fleyin ola-
bilece¤i bir ortamd›r. Bafl›n s›k›nt›ya girdi¤inde hiç kimseden yard›m
görmeyece¤inizi de biliniz. Gemide ilk baflta çal›flma fleklini hala unuta-
m›yorum. Sizler kadar içinde de¤ildim. Kaptan yabanc›, yurtd›fl›na sefere
ç›kacak, pasaport fonu yatmad› diye gemi rötar yapt›r›l›yor. Bundan
önceki konuflmalar›m›zda son derece ›l›ml›, son derece yap›c›, birbirimizi
koruyan atmosfer içerisinde görüflmeler sürdürülmüfltü. Bilgim de olma-
d›¤› için daha fazla flafl›r›yorum. Dilim söylemeye varm›yor ama görüyo-
rum ki bir klikleflmeye do¤ru gidiliyor. Bu bize yak›flmaz. Bafllang›c› ne
kadar mükemmel yapt›ysak ‹ngilizler gibi bitirmeye bakal›m. Ve düzeyi-
mize en ufak bir halel getirmeyelim. Birbirimizi k›rmayal›m. Madde için
k›rmaya de¤mez. Çünkü burada hiç kimse kendi menfaati için de¤il, 
galiba burada bu kuruluflun menfaati için savafl verdi ve bunda da bafla-
r›l› oldu. Dolay›s›yla bu güzelli¤i bozmamaya çal›flal›m. Saffet Bey’in
kendi ifadesidir, bundan önceki toplant›da yanl›fl hat›rlam›yorsam: “Bu
çorbaya bir fleyler düfltü art›k içilmez,” dedi. Onun için bu çorbay› içecek
flekilde devam etmenin hiçbir manas› yok. Gayet tabii herkes kendi kara-
r›n› vermekte hür. Ama imza att›k. ‹mza atmaya da gerek yok. Basiretli
birer tüccar olarak söz verdik. Sözümüzü yerine getirelim. Bence baflka
bir fley konuflmaya gerek yok. 

Erol Soylu: Say›n Baflkan›m salondaki arkadafllar›m›z›n bir k›sm› 
kesin sat›fl konusunda kararl›. Bir k›sm› da satmama konusunda kararl›.
Ama yine ortadaki bir k›s›m var. Onlar, sizin iradenizi ve iflaretinizi bek-
liyorlar. Demek ki burada karar› verecek olan sizsiniz. Ona göre hareket
edilecek. Bu çok mesuliyetli ve çok ciddi bir konu. 

Saffet Ulusoy: K›ymetli arkadafllar biz devaml› ço¤unlu¤a bakar›z.
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E¤er çok arkadafl›n›z sat›ls›n diyor ise onlar› ezip de az›nl›¤a tabi etme-

miz do¤ru de¤il. Birinci etapta; bir imza meselemiz var. ‹kinci etapta

Londra konuflmam›z var. Üçüncü etapta on-on befl kiflinin ‘sat›lmas›n’

dedi¤i durum var. fiimdi para laz›m olmayan adam ‘sat›lmas›n’ der. Ben

de olsam ‘sat›lmas›n’ derim. Ama neticede ekseriyete uymak laz›m. Ben

flunu rica ediyorum: Burada görüldü ki; ço¤unluk sat›lmadan yana. 

Ço¤unluk sat›lmas›ndan yana oldu¤una göre, ben az›nl›kta olan arkadafl-

lar›mdan da rica ediyorum. Onlar da ‘evet’ desin, bu ifli bitirelim. Yoksa

bu ifl baflka türlü bitmez.   

Cüneyt Solako¤lu: Çok teflekkür ediyoruz Say›n Baflkan.

F›rat Selamo¤lu: Bana sordular; ‘fikriniz ne’ diye. Ben dedim ki;

“Saffet a¤abeye bakar›m. Saffet a¤abey ne diyorsa ben onun yan›nda-

y›m,” dedim. Siz de çok güzel söylediniz. 

Saffet Ulusoy: Çok sa¤ol, baban›n (Mehmet Emin Selamo¤lu) ruhu

flad olsun. 

F›rat Selamo¤lu: Sizler sa¤olun. Say›n Baflkan›m çok güzel söyledi.

“Att›¤›m›z imza var. Bu 1 milyar avroya ç›ksayd› aradaki fark flu kadar

olacakt›,” dedi. ‹mzam›z› bu kadar küçük bir rakam için bofla harcama-

mam›z laz›m. 

Cüneyt Solako¤lu: fiöyle bir oy pusulam›z var. Birincisi; bunun içi-

ne bir tick (im) koyup, ‘yukar›daki beyan› kabul ediyorum’ deyip, alt›na

imza at›yorsunuz. ‘Hay›r’ diyorsan›z da ikinci seçenek olarak ‘reddedi-

yorum’un karfl›na tick koyuyorsunuz.

Y›lmaz Türko¤lu: Ben teknik bir fley söylemek istiyorum. Baflkan›-

m›z karar›n› verdi¤ine göre; buran›n kurucusu olarak bu karara hepimiz

uymak zorunday›z. Hepimiz ona uyaca¤›z. Ama bir fley sormak istiyo-

rum: Burada ilk gün imzay› att›¤›m›zda, kasadaki para bu ifllemin d›fl›nda

denilmiflti. Ve Ambarl›’daki yer bu karardan sonra al›nd›. Ambarl›’daki

bedel buradaki ortaklara ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Çünkü buradaki

ifllem, 850 milyon avro rakam›ndan sonra al›nm›flt›r. Bunu ö¤renmek 

istiyorum.

Cüneyt Solako¤lu: Ambarl› da içinde. Diyelim ki yar›n bir araba ald›k

flirkete. O, bugünün d›fl›nda, bu araba bizim diyemezsiniz. Siz mesela bir
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baflkas›ndan bu flirketin hissesini ald›n›z diyelim. O güne kadar ne size
aitti, ne ona aitti diye bak›lmaz. fiirketlerde hisse al›n›r, hisse sat›l›r. fiir-
ket devam eder.

Y›lmaz Türko¤lu: Kasadaki para…

Cüneyt Solako¤lu: Kasadaki para yine bize ait. 

Y›lmaz Türko¤lu: Ama oraya harcad›¤›m›z para o kasadayd›. Biz o
arsay› ald›k. Yani biz yabanc› al›c›ya bir arsa al›p verdik. Konuflma 
d›fl›nda al›p verdik. 

Cüneyt Solako¤lu: Bak›n Y›lmaz Bey, o arsay› siz ald›¤›n›z zaman
Aral›k ve Ocak ay›yd›. Sonra siz info memo (bilgi notu) ç›kard›n›z ve 
neleriniz oldu¤unu gösterdiniz. Tapular›na kadar da data room’a koydu-
nuz. Bu insanlar buna göre geldiler, flirkete bir de¤er biçtiler. fiimdi siz
tersine bu arsay› satarsan›z mukaveleyi ihlal etmifl olursunuz. Adam iste-
yebilir ve ben bu paraya satm›yorum diyebilir. Çünkü adam bunlar› 
görüp bunlara para verdi. Kasadaki para konusunda, bence arkadafllar bir
kavram kargaflas› içinde bulunuyor. Kasadaki para her zaman bizim.

Y›lmaz Türko¤lu: Son iki gemi yoktu, onlara bir peflinat ödendi.
850’yi konuflurken bunlar yoktu. 

Cüneyt Solako¤lu: Bak›n Y›lmaz Bey bu çok basit bir mesele. Bunu
isterseniz afla¤›daki arkadafllarla da konuflun. Hayat her zaman devam
eder flirkette. Devam etmeyen, ortakl›klard›r. Ortaklar girip ç›karken de...
Ve adam üstelik de yüzde 100’ünü alm›yor. Ambarl›’daki arazide fienol
Bey’in hissesi var. Onun hissesi olmaya devam edecek. ‘O dahil de¤il’
deyip de nas›l yüzde 87’sini çekersiniz? Bu uluslararas› usullere de
ayk›r›. 

Y›lmaz Türko¤lu: Siz öyle demifltiniz. Siz beyan›n›zda demifltiniz
ki; bugünden itibaren yap›lan harcamalar haricen ve o güne kadar yap›-
lan karlar ayr›ca ödenecek. 

Cüneyt Solako¤lu: Harcamalar› demedim Y›lmaz Bey. Biz o güne
kadar ne kadar kar edersek o da bunu art›racak dedim. Yine de söylüyo-
rum. Ekim’in 15’inde mi yapaca¤›z, Kas›m’›n 15’inde mi yapaca¤›z?
Kapatma s›ras›na kadar yap›lan karlar bize ait. 

Y›lmaz Türko¤lu: Herkese olan bize de olacak. 
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Mahmut Hilmi Do¤an: Ambarl›’daki arsa bu flirketin sat›fl› s›ras›nda
kaale al›nd›. Almasayd›k belki de fiyat daha düflük olacakt›. 

Cüneyt Solako¤lu: ‹ki tane husus bize bu fiyat› kazand›rd›. Biri; 
Ambarl›’daki arsadan daha çok, oran›n liman yap›labilme olas›l›¤›. Çünkü
bunu onlar da tahkik ettiler. Di¤eri ise; biliyorsunuz ‹talya’da bize iki y›l
kan kusturdular polisler. Ma¤durlar› burada ve onlara karfl›l›k biz gidip
‹talya’n›n en büyük hukuk bürosundan Zunarelli’nin ofisinden bir ulus-
lararas› görüfl ald›k. Ve bu görüflü biz data room’a koyduk. Bu görüfle
göre Trieste Liman›’ndan baflka araç hangi limana giderse gitsin, yar› 
römork tafl›mas› yap›lam›yor. Bu bize muazzam bir para kazand›rd›. Ben
diyeyim 200 milyon avro, siz deyin 100 milyon avro... Yani bu olaylar›n
hepsi de¤erlendirildi. 

fiimdiye kadar hep ‘evet’ ve ‘hay›r’› tart›flt›¤›m›z için teknik mesele-
leri tart›flacak zaman›m›z da var, imkan›m›z da var. fiimdi bu paran›n, 
size verilecek hisse paras›n›n -yüzde 5 belki yüzde 10 olabilir en fazla-
sizin ad›n›za oldu¤u belirtilen, joint account denilen müflterek bir hesapta
bloke edilecek. Yani diyelim ki ya yüzde 90 ya da yüzde 95’i elinize nak-
ten geçecek. Yüzde 5 veya yüzde 10’u -mesela bir tak›m vergi kaçakç›-
l›¤› var m› bilinmiyor. Niye, maliye gelmemifl henüz. Maliyenin befl sene
gelme hakk› var ya… -on iki ay bankada bloke kalacak. O paran›n faizi
yine size ait olacak. Yani döviz baz›nda yatacak, bundan daha önemli bir
sat›fl flart› yok. Bunun yüzde 5’de tutulmas›na gayret ediyoruz. Bu sat›fl
sözleflmesini biz yüzde 73 orta¤a imzalatt›k. Yönetim kurulunda vazife
alan ortaklara imzalatt›k. Ötekilerle iki sayfal›k bir sat›fl sözleflmesi 
imzalamak istiyoruz. Bunlar 28 Eylül’e kadar böyle devam edecek. 28
Eylül’den sonra sat›fl sözleflmesi netleflecek. Bunlar çok teknik mevzular.
Bu teknik mevzularda genel olarak size arz etmek istedi¤im baflka bir fley
yok. Yani anas› bu. Bileceksiniz ki; yüzde 90, en kötü ihtimalle yüzde 95
alacaks›n›z. Ya yüzde 5 ya yüzde 10 bir sene boyunca faizi size çal›flmak
üzere bir banka hesab›nda kalacak. 

Bir de fiahap Bey’in küçük hisseler konusu var. Orada küçük hisselere
biz daha düflük bir fiyat biçmifltik hat›rl›yorsunuz Saffet Bey… Küçük
hisseler flimdikinden yüzde 40 falan afla¤›dayd›. Saffet Bey, özellikle 
küçük hisselerin paylar›n›n art›r›lmas›n› istedi ve “Küçük hisselerin hak-
k›n› size yedirmek istemiyorum,” dedi. Kendisi büyük hissedar oldu¤un

125



için de biz de onu dinledik. O her zaman konuflulabilir. Yani bir hafta
içinde netlefltirmemiz laz›m. Kendi aram›zda bir konuflal›m. O zaman
benim söyleyece¤im laflarla küçük hisseler azal›rsa, büyük hissenin pay›
ço¤alacak veya tersi olursa, ben size yükseltilmifl halini söyledim. 

F›rat Selamo¤lu: Bu hisseleri satt›¤›m›z zaman ald›¤›m›z paray›, yeni
vergi kanununa göre kurucu hisseler iki sene elde tutulursa ondan sonra
da bir hesapta befl sene bloke edilirse yüzde 75’i vergiden muaft›r. Biz bu
duruma giriyor muyuz? Yani befl sene vergi muafiyeti var m›? Say›n
hocam›z bu konuda bize bilgi verebilir mi?

Prof. Dr. Ersin Çamo¤lu: Ben maliyeci de¤ilim, hukukçuyum ama
Cüneyt Bey söylesin, sonra ben gerekirse bilgi sunar›m.

Cüneyt Solako¤lu: Son iki senede sat›fl ifllemi görmüfl hisselerde, ister
kifliye ait ister müesseseye ait olsun vergi sorunu var. Ama görmemifl
olan hisselerde vergiden muaf›z, özel flah›slarda... Niçin? Çünkü 2005’e
kadar bir sene tutma mecburiyeti vard›, 2006’dan sonra iki seneye ç›kt›. 

Prof. Dr. Ersin Çamo¤lu: Gerçek kifli ortaklar için…

fiahap Çak: Tüzelde?

Cüneyt Solako¤lu: Tüzelde tamamen de¤iflik. Tüzelde, söyledi¤iniz
fley var. Yüzde 75’ini muaf tutabiliyorsunuz ama da¤›tmamak kofluluyla,
befl sene tutmak kofluluyla yap›yorsunuz. 

Bu arada; “Bunu daha teferruatl› ve yaz›l› bir flekilde alabilir 
miyiz?” fleklinde bir soruyu da Cüneyt Solako¤lu: “Memnuniyetle. Bizim
mali müflavirden bir görüfl olarak, hepinize postalar›m,” fleklinde yan›t-
l›yor ve bu noktadan sonra da oylamaya geçiliyor. Sonuçlar, Cüneyt 
Solako¤lu taraf›ndan aç›kland›:

Cüneyt Solako¤lu: Yüzde 100 oy oran›yla sat›lmas› lehinde karar
ç›kt›, hay›rl› olsun. Bir ay Rekabet Kurumu süreci var. Bu arada hep bir-
likte olal›m. Herkesin bir efli dostu vesaire var. Rekabet Kurumu üzerin-
de çok a¤›r bask› uygulayacakt›r UND. Halbuki Rekabet Kurumu’nun
yetkisi içinde fakat, Rekabet Kurumu’nun dikkat etti¤i bir tek husus var;
bunu kim al›yor, Türkiye’de baflka bir RO-RO operatörü al›yor mu, alm›-
yor mu? Veya ‹talya’da baflka bir RO-RO operatörü al›yor mu, alm›yor
mu? Bu iki husus d›fl›nda baflka hiçbir konuyu tetkik etmesi gerekmiyor
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yasal olarak. Fakat bir punduna getirip bir kulp takmaya çal›flacaklar. 
Limanlar konusuna da gelince; hakikaten buna benzer bir karar ç›kt›. 
Limanlar›n yüzde 51’ine sahip olan flirketin yönetim kurulunun Türk 
olmas› gibi bir saçma karar ç›kt› fiubat ay›nda, hemen ertesi gün düzel-
tildi. fiimdi biliyorsunuz, limanlar bir sürü yabanc› firmalara da sat›ld›.
Dolay›s›yla buradan da bir fley ç›karamazlar. Ama lütfen bu ifl imzan›zla
bitmiyor, sat›fla kadar neticelendirelim, paray› al›p cebimize koyal›m. 

Haluk Ulusoy: Cüneyt Bey biraz önce, bu flirket sat›lmazsa… Babam
oldu¤u için asl›nda bunu konuflmak istemiyorum ama bir soru sormak 
istiyorum, sat›lmas›na da kesinlikle karfl› olanlardan biriyim... Siz biraz
önce tehditkar bir konuflma yapt›n›z; “Bu flirket sat›lmazsa, kanuni hak-
lar›m› yerine getirece¤im, mahkemeye verece¤im,” demifltiniz. E¤er bu
Rekabet Kurumu’ndan dönerse, yine ayn› hakk›n›z› kullanacak m›s›n›z?

Cüneyt Solako¤lu: Tabii, Rekabet Kurumu’na karfl› ben de hakk›m›
flirket olarak kullanaca¤›m, flahsen kullanmayaca¤›m. Rekabet Kurumu
böyle bir karar verirse mutlaka hukuk d›fl› bir karard›r. Bunun bir üst
mercii Dan›fltay’d›r. Dan›fltay’a da gidip bu flirket hakk›n› koruyacakt›r.
Rekabet Kurumu’nun böyle yasal olmayan bir karar› verece¤ini sanm›-
yorum. 

Haluk Ulusoy: Rekabet Kurumu karar verdi¤i zaman sat›fl olmuyor
de¤il mi?

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r.

Haluk Ulusoy: ‹nflallah öyle bir karar verir. 

Ertu¤rul Al›flan: Bir üst kademesi var.

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r, ‘Rekabet Kurulu var’ derken, o üst kade-
meyi de kastediyoruz. Rekabet Kurumu hay›r diyecek, Dan›fltay da bunu
etkileyecek. 

Yaflar Çelik: Ondan hiç korkma, senin korktu¤un adam flirketin için-
de alacakl›…
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K›l›çlar Çekildi

D›flar›dan bakanlar için ortada net bir tablo olmal›yd›. fiirketin ortak-
lar› 6 ve 20 Kas›m 2006 tarihlerinde iki kez toplanm›fl, hisselerini, birlikte
hareket etmek suretiyle sat›fla ç›kartmaya karar vermifller, taban fiyat›
hatta sat›fla arac›l›k edecek kurumu belirleyip iki de sat›c› temsilcisi ata-
m›fllard›. Sat›fl, yaklafl›k sekiz ayl›k bir süreçte sonuçlanm›fl, al›c› ve öde-
yece¤i fiyat belli oldu¤unda da yüzde 100’e yak›n bir ço¤unlukla topla-
n›p (3 Eylül 2007) yaklafl›k ayn› ço¤unlukla fiyat›, al›c›y›; k›sacas› sat›fl›
onaylam›flt›. Sat›fl›n gerçekleflmesi için sadece Rekabet Kurumu’nun
onay› yetiyor olmal›yd›. Ancak hiç de öyle olmad›…

K›l›çlar tekrar çekilmifl, saflar kar›fl›k gibi görünse de birbirini tan›-
yanlar aç›s›ndan netleflmeye bafllam›flt›. Ama eteklerdeki tafllar bir türlü
bitmek bilmiyordu. Böyle bir durumda sat›fla karfl› olanlara düflen rol; bir
yandan ‘sat›fla evet’ e¤ilimindeki ortaklar› cayd›rmak ama daha da önem-
lisi, ‘al›fla evet’ diyen KKR’yi bu iflten vazgeçirmekti… Bunun için her
yol, her ortam hatta dost sohbetleri bile zemin olarak kullan›l›yordu. Bas›n
söz konusu oldu¤unda ise kimse kimseyi tutam›yordu. Asl›nda gazeteci-
ler de bu konuyu sevmiflti. Biraz da; ‘yeni yeni ö¤renmiflti’ demek, yan›l-
t›c› olmaz. Bu, henüz yeterince y›pranmam›fl bir bilgiydi.  Bu bilgi bir de
kriz söylentilerinin s›kça dile getirildi¤i bir süreçte oldukça büyük 
rakamlarla yan yana gelince daha bir kullan›l›r hale geliyordu… Üstelik
sat›fla yeni yeni taraflar da dahil olmufltu. UND-RODER ekseninden ç›kan
sat›fl tart›flmas›na T‹M de kat›lm›flt›. Hem RODER hem de U.N RO-RO
‹flletmeleri’nin baflkan›, üstelik en büyük ortaklar›ndan olan Saffet Ulu-
soy da devreye girmifl ve flafl›rt›c› ç›k›fllar yap›yordu. Baz› bankalar an›-
l›yor, Saffet Ulusoy, Hamdi Ak›n, O¤uz Sat›c›, Çetin Nuho¤lu gibi isim-
ler s›k s›k gündeme geliyordu. ‘Sat›ls›n’ diyenler, ‘sat›lmas›n’ diyenler
kadar ‘sat›ls›n ama bana’ diyenler de vard›. Kimileri de önceleri; ‘bu 
fiyat etmez’ derken flimdi de; ‘çok daha fazla eder’ diyordu. Öyle bir 
sat›fl süreci yaflan›yordu ki; dost düflman kar›flm›fl, ittifaklar, müttefikler
s›k s›k de¤iflse de flafl›rt›c› birliktelikler görülüyordu. Örne¤in; 2001
UND seçimlerinde neredeyse kanl› b›çakl› olan Saffet Ulusoy ile Çetin
Nuho¤lu ayn› safta, o seçimlerde Çetin Nuho¤lu’nu destekleyen Cüneyt
Solako¤lu ile Saffet Ulusoy’un sa¤ kolu, Ulusoy Ticari Yat›r›mlar Hol-
ding’in Genel Koordinatörü Erol Soylu bir baflka safta yer al›yordu. Hat-
ta gazeteciler ve köfle yazarlar› bile saflaflma e¤ilimine giriyordu ama bir-
kaç› d›fl›nda kalanlar, görüfllerini netlefltirmekte s›k›nt› çekiyordu. Çünkü
muhataplar› ayn› kalsa da beyanlar›nda ilginçlikler vard›. ‹flte bu ilginç-
likleri ortaya koyan haberlerin ilki Dünya Gazetesi’nden… ‘T‹M, sat›fl
flekline hayret’ ediyordu… Hürriyet Gazetesi’nde ise Gökbora’n›n sat›fla
karfl› oldu¤u bilgisinin yan›nda en düflük ve en yüksek teklifler yer al›-
yordu. 
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Bafllang›çta tafl›mac›l›¤›n önündeki engel, tekel, kartel gibi suçlama-
lara maruz kalan U.N RO-RO için art›k ‘stratejik flirket’ deniliyordu. 
Sat›lmamal›, halka aç›lmal›, sektör almal› derken gündeme damgay› yine
Saffet Ulusoy vurdu; “Uyku mahmurlu¤uyla imzalad›m,” diyerek tüm
süreçleri sarst›. “Asker de sat›fla karfl›, ölürüm de satt›rmam,” gibi ç›k›fl-
larla a¤›rl›¤›n› bas›n üzerinden iyice hissettiren Saffet Ulusoy; “Adam›n
kellesi uçar,” diyerek tart›flman›n ç›tas›n› epeyce yükseltti. Bu arada, y›l-
larca birlikte çal›flt›¤› Erol Soylu ve Cüneyt Solako¤lu’nu bu sat›fltan 
komisyon almakla suçlad›.  

Haberlerin niteli¤i hukuksal sonuçlar do¤uracak at›flmalara dönüfl-
müfltü.  Ulusal kamuoyu bu konuda zaten k›blesini flafl›rm›flt›. Bu normal
ama sektörel kamuoyu da kim do¤ruyu söylüyor anlamakta zorlan›yordu.
Bakal›m; haberlerden ve bu haberleri k›smen yarat›p sonra da okuyarak
konuflanlar›n dediklerinden kim ne anlayacak?..

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  yyüüzzddee  8877’’ssii  991100  mmiillyyoonn  EEuurroo’’yyaa  KKKKRR’’nniinn

UN Ro-Ro’nun 41 orta¤›na ait yüzde 87 hissesinin Kohlberg
Kravis Roberts & Co.LP’ye (KKR) 910 milyon Euro’ya sat›fl›
kesinleflti. 

UN Ro-Ro’nun sat›fl›n›n sektöre zarar verece¤ini savunan UND
Baflkan› Tamer Dinçflahin, “Bu sat›fl bizi farkl› yollara itecek-
tir” diyerek sektörde yeni bir yap›lanman›n sinyalini verdi.

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c› da
“Palas pand›ras sat›fl› hayretle karfl›l›yoruz” dedi.
(Dünya, 4 Eylül 2007)

UUNN  RRoo  RRoo’’ddaa  ssaatt››flflaa  oonnaayy  çç››kktt››  ttaabbaann  ffiiyyaatt  885500
mmiillyyoonn  ddoollaarr  oolldduu

TTaammeerr  DDiinnççflflaahhiinn:: KKKKRR’’yyii  iizzlleerriizz,,  sseekkttöörree  zzaarraarr
vveerriirrssee  flfliirrkkeettiimmiizzii  kkuurraarr››zz

UN RO-RO’ya yüzde 3 civar›nda ortakl›¤› bulunan ve sat›fla
karfl› ç›kan Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND)
Baflkan› Tamer Dinçflahin flunlar› söyledi: “Bu tür stratejik
bir yat›r›m›n ticari amaçla yok edilmesi bizim için kabul
edilemez bir durum. Bugün ihracatta 100 milyar dolar›
konuflurken, limanlar›n de¤eri ortadayken sözü edilen rakam›
fizibil bulmuyoruz. Bu sat›fl›n ileriki günlerde d›fl ticarette
maliyet art›rmas›ndan endifle ediyoruz. Tafl›mac›l›k ücretle-
rinin artmas›n›n d›fl ticaretteki lojistik avantaj›m›z› 
zedeleyece¤ini düflünüyoruz. Bu aflamadan sonra KKR’yi izler,
bu yönde sektöre zarar veren bir giriflimi olursa, zaten UND
Ro Ro diye kurulmufl bir flirketimiz var, onu ihracatç›lar ile
birlikte faaliyete geçiririz.” (Hürriyet, 4 Eylül 2007)

TTiimm  BBaaflflkkaann››  OO¤¤uuzz  SSaatt››cc››,,  UU..NN  RROO--RROO’’nnuunn  ssaatt››flfl
flfleekklliinnee  kkaarrflfl››  çç››kktt››

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c›,
U.N RO-RO’nun sat›fl›na de¤il sat›fl flekline karfl› ç›kt›klar›n›
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belirten Sat›c› flunlar› kaydetti: Türkiye için gerçekten çok
stratejik önemi olan bir flirket hiç kimsenin görmedi¤i, bil-
medi¤i, hiçbir iflletmecilik tecrübesi olmayan KKR gibi bir
fon flirketine sat›l›yor, Türkiye’de kimse ses ç›karm›yor” 

Türkiye’de kara tafl›mac›l›¤›n›n yar›s›ndan fazlas›n› bu flir-
ketin yapt›¤›n› belirten Sat›c› flunlar› söyledi: “Bu flirketin
büyüklü¤ünün, gücünün sebebi sadece ortaklar› ya da flirketin
sahipleri de¤il. Bu, çok ortakl› bir yap› oldu¤u için T‹M ve
benzer kurum ve kurulufllar›n, devletin, kamunun D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’n›n, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n verdi¤i güç ve des-
tekle büyümüfl, Türkiye için oluflturulmufl bir flirkettir. Sat›fl›
mutlaka daha fleffaf, kamuoyunun yak›ndan izleyece¤i, anlaya-
ca¤› bir biçimde yap›lmal›d›r. Bu kesinlikle bizim onaylayama-
yaca¤›m›z bir durumdur. (Küresel Ana Haber, 7 Eylül 2007)

UUNNDD  üüyyeelleerriinnddeenn  ssaatt››flflttaakkii  UUNN  RRoo--RRoo’’yyaa  kkaarrtteell  ddaavvaass››

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) üyeleri Kohlberg
KKR’ye sat›lmas›na karfl› ç›kt›klar› UN Ro-Ro’dan tazminat 
talep edecek. Dava, Ulusoy Ro-Ro ile birlikte kartel olufl-
turduklar› gerekçesiyle Rekabet Kurulu’nun ald›¤› ceza kara-
r›na dayand›r›lacak. UND baflkan› Tamer Dinçflahin, çok say›da
dernek üyesinden UN Ro-Ro’ya karfl› dava açma talebi geldi¤ini
belirtti. Dinçflahin, flirketteki paylar›n› KKR’ye satma karar›
alan ortaklardan15’inin gelen tepkilerin de etkisiyle bu
kararlar›ndan cayd›klar›n› söyledi. (Dünya, 10 Eylül 2007)

RRoo--RRoo  fifiiirrkkeettii  ssttrraatteejjiikk  oolluurr  mmuu??

Türkiye ihracat›n›n yüzde 53’ünün gerçekleflti¤i en önemli
üç ihracat kap›s›ndan biriyle ilgili k›ran k›rana bir savafl
sürüyor. Bir cephede UND ve ihracatç›lar›n oluflturdu¤u ‘ulu-
salc›lar’, di¤er cephede ise flirket çöpçatanlar›yla farkl›
bir finansman modeli denemek isteyen Saffet Ulusoy’un lider-
li¤indeki UN Ro-Ro’cular yer al›yor.

‹lk cephe, “Lojistik stratejiktir. Bu flirket yerlilere
sat›lmal›” diye bast›r›yor. UN Ro-Ro yetkilileri ise, “Paray›
veren düdü¤ü çalar” diyor. Sektördeki örtülü kavga, ticari bir
savafla dönüflüyor. Bir an önce Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile D›fl
Ticaret’ten sorumlu Devlet Bakanl›¤›’n›n bu ifle el atmas› flart.

Bu sat›fl, lojistik sektörü için ‹zmir ve Mersin Liman›
özellefltirmesi kadar stratejik.

Sektör tamam da, bir Ro-Ro flirketi nas›l stratejik olur?
Tart›fl›lmas› laz›m. Bak›n sat›fla karfl› ç›kan UND baflkan› Tamer
Dinçflahin, “UN Ro-Ro y›lda 40 milyon euro kazan›yor. KKR,
1 milyar Euro’yu yüzde 4 faizle de¤erlendirse yine ayn›
paray› kazan›r. Orta vadede yat›rd›¤› paradan para kazan-
mayacak. O halde bu ifle niye giriyor? Demek ki, flirket el
de¤ifltirir de¤ifltirmez ihracatta tafl›mac›l›k ücreti artacak.

Sözün özü; küreselleflmenin yolu güç ve paraya sahip
olmaktan geçiyor. (Meliha Okur/Sabah, 11 Eylül 2007)
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UUNN  RRoo--RRoo  22001111’’ddee  kkaappaassiittee  aarrtt››rraarraakk  hh››zzllaa  bbüüyyüüyyeecceekk

Türkiye’nin önemli cari aç›¤› dikkate al›nd›¤›nda ciddi
faizler ödemek zorunda kalan bir ülke oldu¤una dikkat çeken
Erol Soylu, “Çal›flan tezgah ayn› yerinde duruyor. Kimse bu
liman› al›p bir yere götüremez. U.N Ro-Ro bizim araçlar›-
m›z› tafl›d›¤› sürece kazanacak. En güçlü müflterisi biziz.
U.N Ro-Ro’yu sat›n alan flirket hizmeti gelifltirmek zorunda
bir anlamda” diye konufltu. Türkiye’ye 1 milyar 250 milyon
dolarl›k bir faizsiz para gelece¤ine iflaret eden Soylu, Tür-
kiye’de bir kifliye istihdam yaratman›n maliyetinin takriben
125.000 dolar olarak hesapland›¤›n› ifade etti. Böylece
Türkiye 10 bin kifliye istihdam yaratabilecek bir kayna¤a,
faizsiz borçsuz geri ödemesiz bir flekilde sahip oldu¤unun
alt›n› çizen Soylu “Türkiye’ de bir ailede ortalama 4 kifli-
nin yaflad›¤›n› düflündü¤ümüzde 40 bin nüfusa ekmek sa¤laya-
cakt›r” dedi. (Referans, 13 Eylül 2007)

UUNN  RROO--RROO  yyöönneettiimmii  iikkii  yy››ll  ddaahhaa  ggöörreevvddee  kkaayygg››llaarr  yyeerrssiizz

UN RO-RO’nun ABD’li KKR’ye sat›lmas›na baz› hissedarlar
ile ihracatç›lar›n gösterdi¤i tepkiyi cevaplayan Cüneyt
Solako¤lu, “Satmayal›m demek 1.25 milyar dolar›n Türkiye’ye
girmesine karfl› ç›kmak demektir” dedi.

-Tafl›ma ücretlerine 2011 y›l›na kadar zam yap›lmayacak.

-KKR, flirketin de¤erini art›rarak 5 y›l sonra UN RO-RO’yu
satacak. (Referans, 17 Eylül 2007)

UU..NN  RRoo  RRoo’’nnuunn  ssaatt››flfl››  oorrttaakkllaarr››nn  aarraass››nn››  aaççtt››

UN Ro-Ro iflletmeleri kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan›
Saffet Ulusoy, “Ölürüm de raz› gelmem bu sat›fla. Çünkü bu
filoyu bu hale nas›l getirdi¤imi ben bilirim” diye konufltu. 

Saffet Ulusoy, “Kaç orta¤›n sat›fla karfl› oldu¤u” sorusu
üzerine de ortaklar›n yüzde 10’unun paraya ihtiyac› oldu-
¤unu, yüzde 45’inin de kesinlikle sat›lmas›n› istemedi¤ini
ifade etti. Ulusoy gerekirse flirketi halka açabileceklerini
ya da yerli bir gruba satmay› tercih edeceklerini sözlerine
ekledi. Ulusoy, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ve Akfen’in
patronu Hamdi Ak›n’›n filoya talip oldu¤unu belirtti.
(Vatan, 17 Eylül 2007)

UU..NN  RRoo--RRoo’’ddaa  iiflfllleerr  kkaarr››flfltt››,,  ssaatt››flflaa  kkaarrflfl››  çç››kkaann
SSaaffffeett  UUlluussooyy::

UUyykkuu  mmaahhmmuurrlluu¤¤uunnddaa  iimmzzaallaadd››mm,,  ssaattmmaamm

U.N Ro-Ro’nun sat›fl› için 3 Eylül’de imza atan Saffet
Ulusoy, vazgeçti. Ulusoy, baz› hissedarlarla konuya iliflkin
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, sat›fl sürecinin fleffaf 
olmad›¤›n› savundu. 2006’da flirket de¤erinin araflt›r›lmas›
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için flirkette yüzde 6 hisse sahibi CEO Cüneyt Solako¤lu ve
yüzde 2 pay sahibi yönetici Erol Soylu’ya araflt›rma görevi
verildi¤ini anlatan Ulusoy flunlar› kaydetti:

“Bunlar görüflmeleri yapt›lar. 3 Eylül 2007’de toplant›ya
ça¤›rd›lar bizi. Sabah mahmurlu¤u, mukaveleyi okuyan olmad›
zaten, bir ka¤›da ‘imza at›n’ dediler. Biz de gayri ihti-
yari imza att›k. Fakat sonunda mukaveleyi okuduk ki tek 
tarafl›. Yani bizim kendi adamlar›m›z, alacak firman›n avu-
katl›¤›n› yap›yormufl. Bize “Bu sat›fltan vazgeçerseniz sizi
mahkemeye veririz, flunu yapar›z, bunu yapar›z” dediler. Bu
nas›l bir fley, bizim adam›m›z bizi tehdit ediyor.”

‘‘AAsskkeerr  ddee  iisstteemmiiyyoorr’’

Solako¤lu ve Soylu’yu ortakl›ktan azletmek için notere
gideceklerini söyleyen Ulusoy, “Ölürüm de raz› gelmem bu 
sat›fla. Kamuoyu hatta askerler bile istemiyor” dedi. Ulu-
soy flöyle devam etti:

“Bir savafl olursa Türkiye’nin tanklar›n› bu gemiler 
tafl›yacak. Bu flirket Avrupa’da birinci s›raya oturmufl. Her-
kes ‘evet’ demedikten sonra bu gemiler sat›lamaz. Türkiye
‹hracatç›lar Birli¤i de bana yaz› yazd›, ‘Satarsan›z ihra-
cat t›kan›r’ diye. Borcumuz yok, 4 senedir kar da¤›t›yoruz.
Bu milli filonun sat›lmas›na kökünden karfl›y›z.”

Saffet Ulusoy, rahats›zl›¤› dolay›s›yla ifllerden bir müddet
uzak kald›¤›n›, bu durumdan yararlan›ld›¤›n› ileri sürdü. 23
Eylül’de sat›fla iliflkin karar›n verilece¤ini an›msatan Ulu-
soy, tazminattan korkmad›¤›n› belirtti. Ulusoy, “Citibank’›n
adam›yla konufltum, ‘imzalamazsak ne olur?’ diye sordum. ‘Bir
fley olmaz, yaln›z Citibank bu iflle u¤raflt›¤› için 15-20 milyon
dolarl›k bir tazminat gelir’ dedi. 30 milyon dolarl›k tazminat
gelsin, raz›y›z. Sat›fl kapal› gitti. 4 kifli aras›nda. 850 milyon
Euro taban fiyat› olan bir mal 910 milyona m› sat›l›r? En az
1.2 milyar olmas› laz›m. Demek ki arada bir anlaflma var.” Dedi.

‘‘HHaammddii  AAkk››nn’’aa  vveerriirriimm’’

Ortaklar›n yüzde 45’inin sat›fla karfl› oldu¤unu söyleyen
Ulusoy, “Milliyetçi bir insan›m. Hamdi Ak›n almak istedi.
890 milyon euro olsa yine Hamdi Ak›n’a veririm, çünkü Hamdi
Ak›n zam yapt›¤› zaman gelip bir araya derdimi anlatabili-
rim ama yabanc›ya anlatamam” dedi.

VVaazzggeeççeenn  hhiisssseessii  bbaaflfl››nnaa  cceezzaa  ööddeeyyeecceekk

UN RO-RO CEO’su Cüneyt Solako¤lu’nun ifadelerine göre,
Ulusoy grubunun flirkette yüzde 28.8 hissesi var. Sat›fla
karfl› olan Saffet ve Haluk Ulusoy bu hissenin yüzde 7.2’lik
k›sm›n› elinde bulunduruyor. Kalan yüzde 21.6 hisseye sahip
Ulusoylar sat›fla karfl› de¤il. 
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3 Eylül’de yap›lan toplant›da flirketin yüzde 87’sini 
temsil eden bütün ortaklar, sat›fl yönünde aç›k beyanda 
bulunmufl, imza vermiflti. Bu karardan vazgeçme hali de
cezaya ba¤lanm›flt›. E¤er ortaklardan herhangi biri sat›fltan
vazgeçer ve bu sat›fl› engellerse, di¤er ortaklara, ellerin-
deki hisse bafl›na 800 bin euro ödemek zorunda. Sat›fl›n 
yüzde 87’nin alt›nda bir oranda da olsa gerçekleflmesi 
halinde ise satmayanlar, satanlara hisse bafl›na 200 bin
euro ceza ödeyecekler. 

Solako¤lu, sat›lacak hissenin yüzde 50’nin alt›na düfl-
mesi halinde KKR’nin sat›n almadan vazgeçece¤ini belirtti.

Cüneyt Solako¤lu, “Herkes kendi hissesini satmak veya
satmamakta özgürdür. Ancak 3 Eylül’de imza atanlar birinci
s›n›f tüccarlard›r. Münhas›rl›k anlaflmas› yürüyor. 23 
Eylül’de gelip sat›fl imzas› veren vermeyen belli olacak. 
Ancak ben sat›fla engel bir durum ortaya ç›kaca¤›n› sanm›-
yorum” dedi. (Milliyet, 17 Eylül 2007)

UUlluussooyy:: ““GGeerreekkiirrssee  3300  mmiillyyoonn  ddoollaarr  ööddeerr,,  UU..NN
RRoo--RRoo’’yyuu  ssaatttt››rrmmaamm””  

ABD’li özel sermaye fonu KKR ile yüzde 87 hissesi için
görüflmelerin yürütüldü¤ü Un Ro-Ro’nun sat›fl›na, UND ve 
ihracatç›lardan sonra Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy
da karfl› ç›kt›. “Sadece mal›m›z›n de¤erini ö¤renmek iste-
dik. Bizi kand›r›p flirketi satmaya kalkt›lar” diyen Ulusoy,
“UN Ro-Ro milli bir filodur. Bu flirketi kimseye satt›rmam”
dedi. Ulusoy, sat›fl karar›ndaki imzas› için ise “Herhangi
bir tazminat talebine karfl› 30 milyon dolar› gözden ç›kar-
d›m” dedi. (Hürriyet, 18 Eylül 2007)

UUlluussooyy  yyaaflflllaanndd››  kkaarraarr››nn››  nniiyyee  ddee¤¤iiflflttiirrddii  aannllaammaadd››mm

Ulusoy’un ortakl›ktan azletmek için notere baflvuraca¤›n›
söyledi¤i iki isimden biri olan Erol Soylu, Ulusoy’un aç›k-
lamalar›n› anlamakta zorland›¤›n› söyledi.

3 Eylül tarihinde yap›lan toplant›da U.N Ro-Ro hissele-
rinin yüzde 87’sine sahip 39 orta¤›n flirketin sat›fl›na
karar verdi¤ini hat›rlatan Soylu, “Sat›fl› kabul edenler
aras›nda Saffet Ulusoy’da vard›. Bugün karar›n› niye de¤ifl-
tirdi sebebini anlam›yorum. Niye böyle ç›k›fl yapt› bilmiyo-
rum, Yafll› adamd›r. Ortal›k huzura kavuflsun aç›klamay›
daha sonra yapaca¤›m” diye konufltu. (Bugün, 19 Eylül 2007)

UUNNDD::  ““UUNN  RRoo--RRoo  hhaallkkaa  aaçç››ll››pp  ssaatt››llmmaall››””

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada U.N Ro-Ro flirketi ile ilgili olarak, “UND’nin 
konunun en bafl›ndan beri her platformda dile getirdi¤i
gibi U.N Ro-Ro sat›lacaksa halka aç›lmal› ve sat›fl ‹MKB bün-
yesinde gerçekleflmelidir.” aç›klamas›n› yapt›.
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UND aç›klaman› devam›nda, “ hukuki süreci, fiyat›, yetki ve
temsil süreci ile teklif verenin sektörle iliflkisi tart›fl›lan,
ortaklar›n ayn› zamanda müflteri konumunda oldu¤u, sektör ve
kamunun deste¤i ile stratejik bir konum kazanm›fl”, bu yönüyle
‘s›radan’ bir flirket olmayan U.N Ro-Ro’nun bu flekilde sat›fl›-
n›n tüm müflterilerin talebi do¤rultusunda bir an önce durdu-
rulmas› gerekti¤i savunuldu. (Dünya, 19 Eylül 2007)

SSoollaakkoo¤¤lluu::  MMaahhkkeemmeeyyee  vveerriirriizz
UUlluussooyy::  AAddaamm››nn  kkeelllleessii  uuççaarr
UN RO-RO’nun sat›fl› flirketin 48 orta¤›yla CEO’sunu karfl›

karfl›ya getirdi. Sat›fl›n iptal olma olas›l›¤› di¤er taliplerin
‘Biz de var›z’ demesine yol açt›. 

Ulusoy, dün de 48 ortak ad›na sat›fl görüflmelerini yürüten
CEO Cüneyt Solako¤lu ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Soylu hak-
k›nda a¤›r iddialarda bulundu.

Ulusoy, Solako¤lu ve Soylu’nun hisseleri d›fl›nda sat›fltan
para da alacaklar› için flirketi satmak istediklerini iddia 
etti. Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu, sat›fltan vazgeçenlerin
hisse adetleri (lot) bafl›na 800 bin euro ceza ödeyeceklerini,
ayr›ca vazgeçenleri mahkemeye vereceklerini söyledi. Bunun üze-
rine Saffet Ulusoy, “Adam›n kellesini uçururlar, sen kimi mah-
kemeye veriyorsun” diye karfl›l›k verdi.

ÇÇeettiinn  NNuuhhoo¤¤lluu::  fifiiirrkkeettiinn  bbiillaannççoossuu  ssaakkllaanndd››
“Bafl›ndan beri flirketin sat›fl›na karfl›y›z. Stratejik bir

flirkettir. Saffet Bey’in de ayn› fleyi söylemesi sevindirici.
Paraya ihtiyac› olan ortaklar varsa, en do¤rusu bu flirketin
halka aç›lmas›. Cüneyt Solako¤lu buna karfl› ç›k›yor, ‘Yar›s›
k›yma, yar›s› kuflbafl› olmaz’ diyor. Türkiye’nin bütün büyük
firmalar› borsada. Biz kim ne ödüyorsa üstüne 1 milyon euro
ödemeye haz›r›z. Bugün benzer flirketlerin fiyat› 2 milyar dolar.
Ortaklardan bile gizlenmifl bilanço ve gelir tablolar› var.” 

HHaammddii  AAkk››nn::  BBiizz  ttaalliibbiizz,,  22..  ss››rraaddaa  bbeekklliiyyoorruuzz
“Biz ihalede teklif veren firmalar aras›nda 2.s›rada bekli-

yoruz. Biz kârl› bir sat›fl oldu¤u için var›z. ‹lle Türk flir-
keti als›n diye de¤il. 850 milyon euro teklif verdik. Ay›n
23’üne kadar KKR’ye zaman verildi ödeme yapmas› için. E¤er
para yat›r›lmazsa hak bize geçebilir. Almay› istiyoruz.”

OO¤¤uuzz  SSaatt››cc››::  SSaatt››nn  aallmmaamm››zz››  eennggeelllleeddiilleerr
“U.N Ro-Ro ulusal güvenlik için büyük önem tafl›yor. Bu flir-

ketin içimizdeki dinamiklerden ba¤›ms›z bir fon flirketine dev-
rini do¤ru bulmuyoruz. Önceden flirketi sat›n almaya talip 
olduk ancak U.N Ro-Ro’nun profesyonel yöneticileri görüflmemize
engel oldular. fiartnameyi bile göstermediler.

Sa¤duyu galip geldi. Saffet Ulusoy ve birçok ortak flirketi
satmamalar› gerekti¤ini anlad›. ‹hracatç›lar›n oluflturaca¤› bir
konsorsiyumla rahatl›kla alabiliriz. Akfen’le birlikte de 
hareket etmeyi düflünebiliriz.”
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SSaaffffeett  UUlluussooyy:: TTüürrkk  bbaannkkaass››  ppaarraass››yyllaa  aallmmaayyaa
kkaallkk››yyoorrllaarr

“Almanya’da hastanedeydim. Toplant› yap›lm›fl. Cüneyt Sola-
ko¤lu ve Erol Soylu’yu arac› seçmifller. Solako¤lu maafll› 
memurdur. O kadar konuflma hakk› yok. Sat›laca¤› ortaya ç›k›nca
13 küçük hisse al›yor U.N Ro-Ro’dan. 150 bin euro’ya ald›¤›
hisseyi, 300 bin euro’ya satacak. ‘Satt›rmay›z’ deyince ‘Veri-
riz sizi mahkemeye’ diyorlar. Allah aflk›na bir firman›n orta¤›,
ortaklar›na ‘Sizi mahkemeye veririm, bu paçavray› imzalam›fls›-
n›z’ deyince ne olur? Adam›n kellesini uçururlar, sen kimi mah-
kemeye veriyorsun!

Tabii ki burada bir ç›kar var. Bu protokolde CEO’lar bu
gemilerin sat›fl›ndan bir bedel al›yor. Cüneyt Solako¤lu ve Erol
Soylu alacak. Bir rakam yazmam›fllar. Kanuna göre al›rlarsa
yüzde 2’den 18 milyon euro para eder. Erol Soylu’nun yüzde 2
hissesi vard›, sonra bu oyunda yüzde 1,5 hisse ald›. Bunlar›
kimse sevmez. Bugün UND’nin baflkan› Çetin Bey arad› ‘Satmay›n’
diyor. Bu gemilerin yüzde 47,5’u küçük ortaklar›n, ‘Sat›lmas›n’
diyorlar. Yüzde 10’u ‘Para laz›m, satal›m’ diyor, ama onlar hal-
ledilir.

‘‘AAkk››nn  oorrttaakkll››kk  tteekklliiff  eettttii’’

‘910 milyon euro’ya KKR’ye satt›k’ diyorlar. ‹nceledik
Garanti Bankas›’ndan 650 milyon euro almay› taahhüt etmifl
firma. Türkiye’nin bankalar›ndan paray› al›p buraya verecek.
Hamdi Ak›n’la 3 defa konufltum. ‘Bana yard›mc› ol’ dedi. Ben
“900 milyon euro’nun alt›nda fiyat verme, rakibin alt›nda
kal›rs›n” dedim, 900 milyon euro’ya ç›kt›. ‘Ortak olurmusun’
dedi. Kabul etmedik ama belli olmaz. Firmay› yabanc›n›n alma-
s›n› istemeyiz.’ (Milliyet, 19 Eylül 2007)

UUlluussooyy  kkaarrddeeflfllleerriinn  yyoolluu  nniiyyee  aayyrr››ll››yyoorr??

BBuu  ssaatt››flfl  ddeerrss  kkiittaabb››  oolluurr

U.N Ro-Ro kavgas›n›n dozu giderek art›yor. “ OYAK ve Akfen
havlu att›” Madem “fiirket stratejik, OYAK nerede?” diye sor-
mufltum. OYAK holding’den henüz ses ç›kmad›. Ama Akfen’in Yönetim
Kurulu baflkan› Hamdi Ak›n arad›. “Havlu atmad›k, bekliyoruz” dedi.

U.N Ro-Ro’yu bekleyen üç flirketten biri Afken- Lehman Brot-
hers. 900 milyon euro verdi, bekliyor.
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Al›c›lar bekleyedursun bu durumda U.N Ro-Ro’ya 910 milyon

euro’yu veren KKR ne yapacak? Do¤rusu merak ediyorum.

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) bafl›ndan beri bu 

sat›fla karfl› ç›kt›. Hep, “U.N Ro-Ro halka aç›ls›n” dedi. Sat›-

fl›n iptal edilmesi ile birlikte nas›l bir yorum yapacak? Acaba

Saffet Ulusoy ile UND’nin aras› düzelecek mi? 

Bu sat›flta en heyecanl› taraf olan Türkiye ‹hracatç›lar Mec-

lisi (T‹M) Baflkan› O¤uz sat›c› bize k›r›lm›fl. “Niye sat›fl süre-

cine kat›lmad›lar” sorumuza yan›t verdi.

“Biz daha bu sat›fl›n bafl›nda Stena ile ortak olmak istedik.

U.N Ro-Ro’nun sat›fl›n› yapan yönetim, ‘T‹M olursa sat›fl olmaz!’

demifl. O yüzden sat›fla girmedik.

Vay be! Ne sat›fl ama! Üniversitelerde ders diye okutulur. 

(Meliha Okur/Sabah, 20 Eylül 2007)

SSoollaakkoo¤¤lluu,,  UUlluussooyy’’aa  kkaarrflfl››  ddaavvaa  aaçç››yyoorr

U.N RO-RO’nun sat›fl›yla ilgili olarak flirketin ortaklar›

aras›ndaki kavga sürüyor. U.N RO-RO Yönetim Kurulu Baflkan› Saf-

fet Ulusoy’un flirketin sat›fl›n› yürüten Cüneyt Solako¤lu ve

Erol Soylu hakk›nda, “Mahkemeye verirlerse, adam›n kellesi

uçar” sözleri üzerine, U.N RO-RO CEO’su Cüneyt Solako¤lu, Saf-

fet Ulusoy’a hakaret ve iftira davas› açaca¤›n› söyledi. ‹ddi-

alarla ilgili olarak bir aç›klama gönderen Solako¤lu flunlar›

söyledi:

“Saffet Ulusoy flirketin sat›laca¤›n› anlay›nca 13 hisse top-

lad›¤›m› söylüyor. fiirketimizin tümü için hiçbir hissedar, kifli

ya da kurumdan, kendime veya ortak oldu¤um herhangi bir flirke-

time tek bir hisse sat›n almad›m. Tam aksine 14 y›ll›k çal›flma

hayat›mda 3 ana flirket hissesini (2’si kendisine olmak üzere)

satt›m. “Mahkemeye verenin kellesini uçururlar” laf› beyan 

sahibinin kartvizitidir. Kendisine iftira ve hakaretten dava

açaca¤›m. O¤uz Sat›c› ve Çetin Nuho¤lu’nun iddialar› da ger-

çekleri yans›tm›yor. (Milliyet, 20 Eylül 2007)
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21 Eylül 2007 Pendik / Direkten Döndü

Bu haberleri okuyan, bir k›sm›n› da yaratan ortaklar›n; U.N RO-RO
‹flletmeleri’ne ait Saffet Ulusoy Pendik RO-RO Terminali’nde 21 Eylül
2007 tarihinde bir kez daha toplanmaktaki amaçlar› baflkayd›… Hep
ayn› salonda, büyük ço¤unlu¤u ayn› kiflilerden oluflan ama bu kez daha
fazla say›da orta¤›n daha az ilgi gösterdi¤i bir baflka çok ortakl› nakliyeci
flirketinin kongresi yap›lacakt›. 

RODPA Araç Servis Pazarlama ve Ticaret A.fi. ile RODER Araç 
Muayene ‹stasyonlar› A.fi. isimli flirketlerin genel kurulu yap›l›yordu
ama söz dönüp dolafl›p RO-RO’ya geliyordu. ‹çeri¤i en yo¤un flekilde
RO-RO olarak beliren bu toplant›, pek çok aç›dan bir kopufl niteli¤i tafl›-
yordu. Hele bir de bu flirketlerin U.N RO-RO’da hissedar olmas› ve bu
hisselerin sat›fl›na karar verilecek olmas› ayr› bir gerginlik kayna¤› olufl-
turuyordu. Gerilim daha kongre öncesinde bafllam›fl ve yönetim ikiye 
bölünmüfltü. Stratejik kararlar al›nam›yor, ortak konularda bile birlikte
imza at›lam›yordu. Yani RODPA ve RODER Araç Muayene ‹stasyonla-
r›’nda yönetim, üst düzey profesyonel kadro ve ortaklar›n her biri kesin
flekilde ayr›flm›fl durumdayd›. Meliha Okur’un 20 Eylül günü Sabah 
Gazetesi’nde yer alan makalesindeki; “Vay be! Ne sat›fl ama! Üniversi-
telerde ders diye okutulur,” tezinin alt›n› çizerek; iflte RODPA’n›n genel
kurulunda konuflulan RO-RO sat›fl›:

Saffet Ulusoy: RODPA A.fi.’nin genel kuruluna hofl geldiniz. RODPA
A.fi. çal›flt›, bir fleyler yapt›, ne yapt›¤›n› burada arkadafllara anlataca¤›z.
Arkadafllar yollar›na devam ederler, etmezler onlar›n bilece¤i ifl. Ama
ben flunu söylemek istiyorum; dünyada 400 ortakl› hiçbir kurulufl yoktur
ki, her kurdu¤u iflten para kazand›. Allah’a yüz bin flükürler olsun ki; aya-
¤›m›z ters basmad›. Gerek ben gerek Cüneyt Bey ve yönetim kurulunda-
ki arkadafllar, bu konuda alabildi¤ine gayret gösterdi ve bugüne geldik.
RODPA A.fi.’nin bugüne gelmesinde baflta düflünce mimar› bendim ama
ifli yürüten Tankut (Berk) Bey kardeflimizdir. Yani nakliyecilerin yan 
iflleri olarak bunlar› kabul etmek laz›m. RODER Muayene ‹stasyonu da
böyle. Tanr›’ya çok flükürler olsun ki; millete verilecek hesab›m›z yok.
Çünkü hepsi karl› hale gelmifl. Hep korktu¤um, ikide bir sordu¤um: 
RODER Muayene ‹stasyonu ne yap›yor? Yani vatandafla zarar getirme-
yip kar getirebilir miyiz? Bütün gayemiz bu. 
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Son bu gemilerin sat›fl›nda ufak tefek sürtüflmeler oldu. Neden oldu?
Belki benden, belki Cüneyt Bey’den oldu ama di¤er akl› bafl›nda olan
ortaklar da bu ifle kürek çektiler. Bunu da anlatal›m burada, her fleyi din-
leyin. Bu gemiler sat›lacak arkadafl. Bundan sonra ‘bu gemiler alt›n’
deseler, döner bakarsam dünyan›n en flerefsiz adam›y›m. Çocu¤um gibi
büyüttüm, buraya kadar getirdim. Yaln›z bunlar sat›l›rken, befl kurufl daha
fazla alal›m, bunu düflündüm. Bu arada bu gemileri alan adam -John
(Pfeffer) mudur, nedir ismini bilmem- bir de Ahmet Faralyal› dün de¤il,
öbür gün beni telefondan arad›lar. Ahmet Faralyal›’n›n kim oldu¤unu da
bilmiyorum. “Saffet Bey, bize bir yar›m saat, bir saat ver,” dediler. “Ben
evdeyim, ofise gelemem,” dedim. “Biz gelece¤iz,” dediler ve geldiler.
Adamlar flunu söyledi: “Biz bir hata yapt›k. Neden hata yapt›k? Bütün 
ortaklarla görüflmemiz laz›md›. Bir araya gelmemiz laz›md›. Bas›nda
okuduk, hemen atlad›k buraya geldik…” Dedim “Arkadafl, size bir fley
söyleyeyim, benim her fleyim aç›k, kimseye hesap verecek fleyim yok.
Bizim arkadafllar›m›z baz› ifllerden ötürü aç›k kap›lar b›rakt›lar. Ne b›rak-
t›lar? Bir; ‘‹ki sene daha çal›flaca¤›z burada, gemileri öyle al›yorlar.’ Bunu
gelip bizim ortaklar›m›za söylemeliydiler: ‘Bize yar›n bir fley söyleme-
yin; bu adamlar bizi iki sene garanti etmeden, bizim gemileri alm›yor-
lar…’ Birinci hata burada. ‹ki; tam lay›k›yla millete aç›lmam›fl... Üç;
Türkiye’den olan al›c›lar›n ço¤u ‘Bize kitaptan (Sat›fl fiartnamesi) ver-
mediler.’ dedi. “Ben sana flunu söyleyeyim,” dedim arkadafl: “Bu gemi-
ler bu hale getirildikten sonra sat›lacaklar…” “Ne istiyorsunuz,” dediler.
“Benim arkadafllar›m› bu yola tam getirip tüm mutabakat› sa¤lamam›z
laz›m. Bunun için de bir hafta ya da on befl güne ihtiyac›m›z var. Adam-
lar gelecek, siz de geleceksiniz. Sizi biz dinledik. Cüneyt Bey’in yapt›¤›
iflte bir su-i niyet (art niyet) yok.” Ayn› adamla, yan›mda da Mahiye 
Kilercik, Necmi Çobano¤lu ve Zahit Sa¤l›k vard›. Bu ifller böyle yürür-
ken bir taraftan da Garanti Bankas›’n›n Genel Müdürü; “Biz size kredi
veririz, bu adamlara on iki y›l vadeli veriyoruz. Siz bize gelin konufla-
l›m…” Daha da gitmedim. Hamdi Ak›n avukat›yla birlikte eve geldi.
“A¤abey, biz 900 milyon avro verdik.” “Sen, bunu alman için 910 mil-
yon avronun üzerine ç›kman laz›m. Bu piyasay› gördü, onunla bununla
olmaz.” Ondan sonra T‹M; “Hac› Bey biz talibiz, alaca¤›z…”

Lafla bu ifl yürümez. Herkes bunu sa¤a sola çekiyor. Benim çekifltire-
cek halim yok. O efor bende yok. Neticede Çetin Nuho¤lu telefon aç›yor,
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telefona fienol Bey ç›k›yor. Ben yoktum, bir de Zahit... “Saffet a¤abeyim

hasta oldu, ben geçmifl olsun diyemedim. Müsaade ederse ben gelip bir

elini öpeyim hem de geçmifl olsun diyeyim.” Bir aral›k duraklad›k, ortada

bir fley yokken nereden ç›kt› bu ifl?.. Sonra düflündüm; benim kimseyle

düflmanl›¤›m yok, gelsin. On befl dakika konufltuk yani. Ne konufltuk?

Derneklerden konuflmad›k. Yaln›z flunu söyledi: “Hac› a¤abey yapt›¤›n

do¤rudur, bu milli bir filodur. Bu filonun sat›lmas›na bizim de gönlümüz

raz› de¤il. ‹stedi¤iniz kadar yan›n›zda yer alal›m. Bizim de burada hisse-

miz var.” Bu gidiyor… Daha bitmedi, bu ifl daha ayd›nl›¤a ç›kmad›. 

On-on befl dakika kal›p gitti… ‹lahlar kurban ar›yordu; kurbanl›k da 

beni buldular. Bir de Yaflar Çelik var yafll› adamlardan… Kurbanl›k biz-

dik. Çetin’le ortak olduk, Çetin’le flirketleri birlefltirdik, Çetin’le dernek-

leri birlefltirdik. ‘Ulusoy satm›yor, bizim haklar›m›z gidiyor’… 

Beyler size flunu söyleyeyim ki; Allah flahidimdir, sizin bir kurufl 

paran›z›n gitmesine raz› de¤ilim ben. Her konuda küçük ortaklar› koru-

muflumdur, Cenab› Allah bana bu kafay› vermifltir. ‹lk gemilere 2002’de

ortak olmuflsunuz, benim ortaklar›m›n bir k›sm›; “Bizim param›z var, ne

diye bunlara (ortakl›¤›) aç›yorsunuz?” dedi. Ben; “Duvar› görüyorsunuz

arkas›n› görmüyorsunuz,” dedim. “Millet bize bu ekme¤i yaln›z yedir-

mez…” Bunlar› konuflan benim. 

Son olarak, adamlar ne kadar para alacaklar?... Biz o gün geldik, 

Cüneyt’le onu konuflacakt›k. Yanl›fl m› Cüneyt?

Cüneyt Solako¤lu: Evet.

Saffet Ulusoy: Onu konuflmaya gelmedi ifl, kar›flt› birbirine… Arka-

s›ndan Mersin’den oraya, oradan oraya kurbanl›k koyun olarak ald› bizi

ele… Allah’dan korkun be!… Otuz iki y›ld›r hiçbirinize karfl› p…luk

yapmad›m. Hep olumlu gitmek istedim. Arkadafllar›ma da satmak iste-

meyenlere de ‘kardeflim bu çorba daha yenmez, gelin birlikle, beraberlikle

bu ifli halledelim’... Bu gidecek bir defa. Bu difl salland›. Biz vatan haini

olduk. Ben bunu kabul etmedim. Allah da belan›z› verir bak, size söylü-

yorum... Hepinizin Allah belas›n› verir! Çünkü bir su-i niyetim yok kim-

seye karfl›. ‹fller bu hale gelmifl. 

Bugün RODPA’n›n ola¤anüstü genel kurulu var; dün RODPA’n›n

yönetim kurulu alelacele toplan›yor… Niye bir gün evvel? Bu gemilerin
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sat›fl›n›n karar› verilmesi için fiahap Bey kardeflimiz, sen gidersen gider-
sin, biz bunu yapar›z. 

Burada bana hakk› olan tek Cüneyt’tir. Bu iflte o çal›flm›flt›r. Ne senin
hakk›n var ne baflkas›n›n. Allah flahidimdir, bir onun var… Her ne kadar
k›z›yorsam, söylüyorsam ben Allah’a bak›yorum; onun hizmetleri vard›r.
Yahu hiç böyle fley olur mu? Ben orada ne dedim sana? Gelirdiniz, der-
diniz ki; ‘A¤abey bunun bir ortas›n› bulal›m.’ Size yak›flan da budur. Ben
Cüneyt Bey’e haber yollad›m Ersin Çamo¤lu arad› seni herhalde. Ersin
Çamo¤lu’na; “Cüneyt’le tam mutabakata varamad›k. Kendisine bunu
ilet, birkaç gün daha bu ifli uzatal›m. Ve bana da dön...” Dönmedi bana.
Dönmeyince vazgeçtim. fiimdi ne anlatsak, birbirimizi k›rar›z. Herkesin
kalbi k›r›l›r. Ama ben flunu söylüyorum mertçe: Hiçbir arkadafl›m›n
benim su-i niyetimde düflünmesini kabul etmiyorum. Aleyhimde de kim-
senin konuflmas›n› istemiyorum. Ben elimden geldi¤i kadar yap›c›, hep
böyle yürüdüm, yap›c›! Gene de yap›c›y›m. Yine de adamlara biz dedik
ki; “Bu gemileri araflt›r›n, bak›n.” Gitti, bakt›lar. O gün imza ettik.
Mukaveleyi okumad›k, imza ettik. Allah var. Ettik. Çok arkadafl ‘döne-
lim’ dedi. Dedim; “Biraz daha uzatal›m, bunun ortas›n› buluruz. Dur
bakal›m ne olacak?” Ama bizi tefe koydular. Vatan haini yok kardeflim
burada, bu seçim yap›lacak. 

Ben RODPA’n›n daha yaflamas›n› düflünüyorum. Gemiler giderler.
RODPA benim ald›¤›m hesaplara göre y›lda 2-2,5 trilyon para kazanan
bir kurulufl. Ayn› zamanda da nakliyecinin kuruluflu. fiimdi gemilerde 38
hissesi vard›r, yüzde 9,5’a isabet ediyor. Gemiler sat›ld›¤›nda paralar›n›
alacaklar. Onun için ben burada daha fazla konuflmak istemiyorum. 
Yak›flt›ram›yorum kendime. Yani flu camia beni nas›l çekifltiriyor, yak›fl-
t›ram›yorum. 

Bir meselemiz vard›r. Küçük ortaklar ne alacaklar? O da dün geldi 
kula¤›ma. Bak›n, güya pefltemaliye vermesini ben istemiyorum, ortaklar
istiyor. Pefltemaliye meselesi için Cüneyt’e dedim ki; “Bunlar›n ikisini
birlikte gemilerin bir hesab›n› ç›kartal›m.” fiimdi benim üzerime att›lar.
fieytan bana diyor ki; ‘flu al›nacak paralar›n hepsini ufak ortaklara ver,
sana para laz›m de¤il’... Adamlar nas›l çekifltiriyorlar, nas›l yap›flt›r›yor-
lar, nas›l uyduruyorlar ey büyük Allah›m, ya rabbim, görüyorsun!.. Ben
Cenab› Allah’a çok inanan bir adam›m. Belki befl vakit namaz›m› k›lm›-
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yorum ama Allah’a inanan adam›m. Allah do¤ru yolu buldurur. Onun
için ben bunlar› b›rak›yorum, daha açm›yorum. Karfl›l›kl› konuflmak da
istemiyorum. Konuflursak birbirimizi k›raca¤›z. Burada sizin hisselerin
sat›l›fl›nda sizin kar alman›z›n, zarar alman›z›n, iki tane adam› vard›r. 
Biri benim, biri Cüneyt’dir. Yüzü buradad›r. Ne fiahap’›n ne de baflkas›-
n›n... Bu gemileri zorla ald›rd›k, zorla!… Allah yüzümüze bakt› da iflle-
rimiz iyi gitti, bugün karlar görünüyor. 

Bu toplant› bittikten sonra, “Cüneyt Bey flu gemilerin hesab›n› ç›kar,”
dedim ben sana. Yani küçük ortaklara Allah üzerine hesap verelim. 
Kaba taslak onu verdim, bunu ald›m yapmayal›m. Ç›karal›m ve bu ifli 
bitirelim. Ama fluna inan›n, ay›n 27’sinde -adama öyle dedim- herkesin
oldu¤u bir yerde arkadafllara da durumu anlat, bu defteri kapatal›m. 
Neticenin esas› budur. Kimse beni çekifltirmesin. Niye satmayaca¤›m 
yahu? Ben ortaklar›mdan satmak istemeyenlere diyorum ki; Mahmut 
gelir derse bana; ‘5 milyon dolar laz›m, verir misin?’; veremem. O zaman
b›rak beni, satay›m hissemi, alay›m param›. Biz tek tarafl› çal›flmad›k.
San›yor ki adamlar, ben tek tarafl› çal›fl›yorum. Benim iflim de¤il o. 

Bu konuflman›n ard›ndan RODPA Genel Kurulu için yasal prosedür
ifllemeye devam etti. Baflkanl›k divan› seçimi yap›ld›. Verilen önergeye
göre divan baflkanl›¤›na Erhan Gündüz, oy toplama memuru olarak Tev-
fik Fikret Kutan ve tutanak katibi olarak da Çetin Yalç›n seçildi. Seçim-
den sonra Erhan Gündüz, toplant›n›n daha önceden ilan edilen gündemini
okudu. 

Bu arada yasal gündem maddeleri olan yönetim kurulu seçimi, ücret-
lerin tespiti gibi konular h›zl› denilebilecek bir tempoda geçiliyordu.
Tankut Berk’in; ‘Yönetim kurulunun aynen muhafazas›... Yönetim kurulu
bir ücret almamaktad›r ve almayacakt›r…’ sözlerindeki gibi k›sa aç›kla-
malar› ya da hemen peflinden gelen Cüneyt Solako¤lu’nun; ‘Yönetim ku-
rulunu kaç y›l için seçiyorsan›z, onu da zapta geçirin,’ fleklindeki uyar›-
lar› eflli¤inde, tart›flmas›z bir flekilde hallediliyordu. Konuflmalar as›l 
zemine, as›l konuflulmak istenen konuya do¤ru h›zla yol al›yordu… Do¤al
olarak da günün as›l gündemine iliflkin konuflmalar devam etti. 

Saffet Ulusoy: Söyleyecek bir fleyi olanlar varsa söylesin. Kimsenin
karn›nda ne varsa burada söylesin, kap›dan d›flar› ç›k›p kimse bir fley 
söylemesin. Her fley aç›k. Yaln›z ay›n 27’sinde bu camia tekrar bir araya
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gelecek. Çekifltirenler, çekifltirmeyenler bu meseleyi bitirece¤iz. Yaz› 
yazaca¤›m, ay›n 27’sinde gene burada toplanaca¤›z. Geleceksiniz, Ame-
rikal› ifadesini versin, sat›fl meselesini bitirelim. Baflka çare yok. 

Cüneyt Solako¤lu: Saffet Bey ay›n 27’sindeki toplant›y› 25’ine ala-
bilir miyiz?

Saffet Ulusoy: Alabiliriz Cüneyt. Ben flunu söylüyorum: Beni sak›n
ola ki çekifltirmeyin. Cenab› Allah belan›z› verir. Bela da vermek istemi-
yorum. Adamlar›n bize anlatt›¤›, on befl gün olacakt›. Dedim; “Bunu
oluflturamay›z. Muhalif olanlar var, onlar ‘evet’ demedikten sonra ben
kimseyi k›rmam. Mutabakata var›lacak, gemiler sat›lacak.” Biz zaten 
gemilerin sat›lmas›n›n karar›n› vermifltik. 

Cüneyt Solako¤lu: ‹zniniz olursa efendim, bunu 25’i Sal›, sabah 
saat 11 olarak burada arkadafllar›m›za duyural›m. Hatta isterseniz Ayfle 
(Mankut) Han›m bildirsin.  

Saffet Ulusoy: Olabilir Cüneyt Bey. Ay›n 25’inde… Mahiye Han›m,
olabilir de¤il mi?

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Onlar (KKR) 27’sini kabul etmifllerdi.

Cüneyt Solako¤lu: Siz söyledi¤iniz için kabul ettiler Saffet Bey.
Ama burada bofluna kal›yorlar. ‹fli geciktiriyoruz.

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Do¤ru.

Saffet Ulusoy: Zahit, 25’i diyorlar… 

Zahit Sa¤l›k: Siz nas›l diyorsan›z Baflkan’›m…

Saffet Ulusoy: Mesele flöyle olacak: Biz üç saat konufltuk adamla, 
burada, bu al›flveriflte, su-i niyet olmad›¤›n›, hüsnüniyet oldu¤unu... Ben
bu flirketi satanlar›n hepsiyle iyi geçinmek için buraya geldim. Onun için
”‹zah et,” dedim adamlara, “biz de söyleyelim, ifl bitsin.” Bana ne yahu,
ben bundan sonra bu milletin derdini çekmem. Seninle neden kavga edi-
yorum; kendim için mi? Millet için... Öbürüyle niye kavga ediyorum,
kendim için mi? Yok. fiimdi bir iflimiz var bizim… Yar›n m› toplanaca-
¤›z, flu küçük ortaklara ne verece¤iz? Ç›kard›n›z m› hesab›?

Cüneyt Solako¤lu: Ç›kard›m efendim, ne zaman isterseniz sunay›m. 

Saffet Ulusoy: Mesela yar›n, bu ifl bitsin, atay›m s›rt›mdan. 
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Cüneyt Solako¤lu: Burada yapabiliriz. Bu toplant› çabuk bitece¤e
benziyor. 

Saffet Ulusoy: Tez olursa onu da konuflal›m.

Cüneyt Solako¤lu: Beraber, hatta isterseniz arkadafllar gitsinler,
sizinle konuflal›m.

Saffet Ulusoy: Büyük ortaklar kals›n çünkü orada memnun olacak,
ma¤dur olacak büyük ortaklar var. Küçük ortaklar›, beraber büyük ortak-
larla konuflal›m. ‘Küçük ortaklar›n alacak oldu¤u para budur,’ diyelim.
Çekifltiriyorlar bunu. Bir dakika kalsa bu ifl, bir dakikada çok fley üretili-
yor. Öyle fleyler üretiliyor ki ben görmedim. 

Bu konuflmalar› da kapsayan RODPA Genel Kurulu’na iliflkin prose-
dürün tamamlanmas›n›n ard›ndan RODER Araç Muayene ‹stasyonlar›
A.fi.’nin Genel Kurulu’na geçildi. fiirketlerin ortakl›k yap›lar› ve ortak-
lar› farkl› oldu¤u için salon d›fl›nda bekleyen ortaklar da toplant›ya ça¤-
r›ld›. Ortaklara araç muayene istasyonuna iliflkin bilgiler verildi. 

Bu konuflmalar›n ard›ndan RODER Araç Muayene ‹stasyonu’nun
seçimlerine geçildi ve üç y›l için Saffet Ulusoy, C. Cenap Yalman,
Ramiz Benli, Tankut Berk, T. Fikret Kutan, Mahiye Kilercik fiamdanc›
ve Zahit Sa¤l›k oybirli¤i ile yönetim kuruluna seçildi. Saffet Ulusoy’un;
“Gelecek y›llarda Allah nasip ederse kalanlar bir daha bir araya gelirler,
birbirinin yüzünü görürler, birbirini öperler. Hay›rl› u¤urlu olsun,” sözle-
riyle kongre tamamlanm›fl oldu. Fakat herkes ayn› görüflte de¤ildi ki;
konuflmalar ayn› do¤rultuda sürdürüldü. 

Saffet Ulusoy: Cüneyt Bey, bu ufak adamlar›n (küçük hissedarlar›n)
hisseleri için bir yol var; ufak ortaklarla birlikte bir toplant› yapmak…
Bir yol var; büyük ortaklar kendi aras›nda bu karar› verecekler… ‹kisin-
den birini seçmek laz›m. Çünkü arkadan çok dedikodu oluyor. Bizim ifli-
miz aç›k flimdi neden dedikodu oluyor? 

Cüneyt Solako¤lu: Gizli bir fleyimiz yok. 

Saffet Ulusoy: Anlamad›m ben ya…

Tankut Berk: Küçük ortaklar da olsun.

Saffet Ulusoy: Onu diyorum, küçük ortaklardan da iki-üç kifli ara-
m›zda olsun. Hep birlikte paylaflal›m ki dedikodusu olmas›n. Ben bu iflin
dedikodusunu istemiyorum. 
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Cüneyt Solako¤lu: Nas›l uygun görüyorsan›z öyle yapal›m efendim. 

Saffet Ulusoy: fiimdi flu küçük ortaklar›n listesini bir oku bakay›m. 

Cüneyt Solako¤lu: Onlar›n listesine ihtiyaç yok efendim. Bende var.

Herkes de kendini biliyor zaten.  

Saffet Ulusoy: fiimdi siz bana gemilerin çal›flmas›ndan ötürü bir 

hesap ç›kart›rsan›z hepsi burada kals›n.

Cüneyt Solako¤lu: Haz›r.

Saffet Ulusoy: Gizli mizli fleyimiz yok. Onlar da duysunlar ne alacak-

lar ne verecekler, ona göre temizleyelim. Yaflar Çelik burada m›? Yaflar

a¤abey, ay›n 25’inde Amerikal› John’la birlikte toplant›y› tertipliyoruz.

Mutab›k m›y›z? Sen sat›c› de¤ilsin ama ‘mutab›k›z’ de bakal›m ne ola-

cak?

Yaflar Çelik: A¤abey biz ne al›c›y›z ne sat›c›y›z. Burada karar›n› ver-

din, gittin ‘sat›ls›n’ dedin! Erol Bey söyledi… Ondan sonra da tuttun 

ertesi gün ça¤›rd›n, toplad›n milleti, ‘sat›lmayacak’ dedin! fiimdi bu arada

beni suçluyorsunuz yani! 

Saffet Ulusoy: Bir dakika. Ben mi ça¤›rd›m?

Yaflar Çelik: Kim ça¤›rd›? 

Saffet Ulusoy: Ne bileyim! 

Yaflar Çelik: Üç-dört gündür nereye gidip geliyoruz biz? 

Saffet Ulusoy: Kim ça¤›rd› bu milleti Zahit, kim ça¤›rd›?  

Yaflar Çelik: Bir de biz suçlu oluyoruz arada yani! Bizim için fark

eden bir fley yok! 

Mahmut Hilmi Do¤an: Yaflar a¤abey, Yaflar a¤abey!.. Baflkan’›m,

gerek yok bunlara!..

Saffet Ulusoy: Sen öküzün alt›nda buza¤› m› ar›yorsun?

Yaflar Çelik: Hiçbir fley aram›yorum, hiçbir fleye de gelmiyorum! 

Sat›l›r ya da sat›lmaz hiçbir fleye kar›flm›yorum! Ne arayaca¤›m ben, ara-

sam ne yazar ben!..

Mahmut Hilmi Do¤an: Baflkan’›m gerek yok flimdi, devam edelim.  
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Saffet Ulusoy: Evet, flu hesaplar› ç›kart… Adama bak yahu, toplant›-
lar› ben mi yapt›m yahu?

Yaflar Çelik: Öyle desek ne yeter gücümüz, demesek ne yeter yahu!
Biz senin peflinde giden adam›z, hepsi bu, bir de bizi suçluyorsun yani! 

Saffet Ulusoy: Benim anlamad›¤›m bir fley var. Ben Zahit’e dedim ki;
“Benim hat›r›ma kaç›p da bir fley yapmay›n, demeyin, kendi düflüncele-
rinizi koyun ortaya.” Bana ne! Sat›lm›fl, sat›lmam›fl, çok büyük bir fley 
olmufl!

Cüneyt Solako¤lu: Zahit Bey diyor ki; “Genel olarak pefltemaliye
dedi¤imiz k›s›m ne kadar, bu flirketlerin böylelikle de¤erleri ne kadar
oluyor, nas›l paylafl›l›yor?” Bunlar› anlat›n. 

fiahap Çak: Baflkan›m›z› çok yormayal›m.

Saffet Ulusoy: Cenab› Allah benden yanad›r, ben yorulmam. 

fiükrü Atak: fiahap Bey, hatal› ifade ediyorsunuz. Bu flirket sat›lmaz.
Ak›ll› adam›n sataca¤› bir flirket de¤il. 

fiahap Çak: Ben bir fley demedim. 

fiükrü Atak: Adam on iki sene vadeli kredi al›yor. Ayn› krediyi bize
teklif ediyorlar. Sizin hesaplar›n›z, Cüneyt Bey’in hesab› bu sene 80 mil-
yon avro kar edecek, verece¤i faiz 15 milyon lira. 80 milyon kar edecek,
15 milyon avro faiz verecek. Böyle bir flirket dünyada var m› acaba?

Saffet Ulusoy: fiükrü Bey kardeflim bu ifl b… oldu. Onun için konufl-
maya lüzum yok. Satmak istemeyen ay›n 25’inde ‘satm›yorum’ der. Ben
sat›yorum, beni daha fazla çileden ç›karmay›n. Sanki ben toplad›m, ben
getirdim… Yaflar aga da geliyor, “Sen dedin de biz yapt›k...” Aç›k aç›k
bunlara söyledim; “Benim hat›r›ma kaç›p da bir fley yapmay›n.” Ben 
size o…luk yapmad›¤›m› ispatlamak istiyorum. Konufluyor herkes…
Ç›kar kardeflim, boflver sen…

Cüneyt Solako¤lu: fiimdi efendim siz bana demifltiniz ki; “Firmala-
r›n flimdiye kadar gemileri ne kadar  para kazand› ve ne kadar para da¤›t-
t›k, nedir bunlar›n durumlar›?..” ‹sterseniz oradan bafllayay›m. 

DENTAfi’›n (U.N Deniz Tafl›mac›l›¤› A.fi.) kuruluflu, 26.09.2000. Se-
netlerin bitifli, 26.02.2003. Ortaklar›m›za Avro baz›nda maliyeti 69 bin 24
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avro. Bugüne kadar da¤›tt›¤› toplam kar pay› 101 bin 386 avro. De¤er
olarak -bugün hissedarlar›n eline geçecek olan› söylüyorum- 375 bin avro
verilmesi planlan›yor. Bu flirkete 375 bin avro beher lotuna verdi¤imiz
takdirde yani verildi¤i takdirde, bu flirketin toplam de¤eri 74 milyon.
Borcu 29 milyon 599. Hesap flöyle yap›l›yor: Bir firman›n de¤eri var, bir
de hissedarlar›n hisselerinin de¤eri var. Hissedarlar›n›n hisselerinin de¤eri
borçtan ar›nd›r›l›yor yani borcu da üstüne ekleniyor. Çünkü diyelim ki;
adam size 375 bin avro verdi beher hissedara, her birinize verdi. Toplam
bir para veriyor, ne verdi, 44 milyon avro verdi. Bu flirketin, adam›n s›r-
t›na kalacak olan 30 milyon da borcu varsa demek ki adama flirketin
maliyeti, size verdi¤i 44 milyon art› üstüne 30 milyon. Toplam 74 mil-
yon. ‹flte bu, firman›n de¤erini oluflturuyor. Tabii ki borç derken flöyle de
bir iç parantezi var; bankaya olan net borcu, faiz borcu de¤il. Çünkü tas-
fiye ediyorsunuz, çünkü faiz borcu daha yüksek. Net borçtan kasan›zda-
ki paran›z› düflüyorsunuz. “Evet, ben sana 30 milyon avro net borç veri-
yorum ama kasamda da 4 milyon, 5 milyon param var. Demek ki ben 
sana 30 de¤il 25 veriyorum.” Buna da ‘net borç hesab›’ deniliyor. Dola-
y›s›yla flirket de¤erinde net borç hesab› yok, borçlar eklenerek bulunu-
yor. Ama en sonunda adama maliyeti net olarak hesaplan›yor. Ama siz
hiç ilgilenmiyorsunuz, flirkette ne kadar borç kald›. Diyelim ki; U.N
RO-RO A.fi.’nin mekan›nda bulunuyoruz. Bu mikrofon dahil, kül tablas›
da dahil, biz ceketimizi al›p ç›k›yoruz. Buradaki ampulünden yerine
kadar her flekilde yeni sahibine geliyor. fiöyle de bir misal vereyim:
Seneler içinde birbirinize hisse satt›n›z, hisse ald›n›z. Mesela A, hissesini
B’ye satt›. De¤iflen hiçbir fley olmad›; A ç›kt›, B devam etti. Kar pay›n›
da B almaya devam ediyor. Ama flirketin sadece orta¤›n›n ismi de¤iflti.
Ama faaliyeti, mameleki (var›-yo¤u) de¤iflmedi. Böyle bakt›¤›n›zda bana
375 bin veriyorsun. “Kardeflim ama flirketime ne de¤er biçtin de bana
375 bin geliyor?” diye hakl› olarak sorabilirsiniz. Evvela flirketimde ne
var? U.N Deniz Tafl›mac›l›¤› A.fi.’de; UND At›l›m ve UND Birlik adl›
iki tane gemi var. Bu gemiler de 2001 modeldir. Demek ki afla¤› yukar›
alt› yafl›nda gemilerdir. Al›n›fllar› ne olursa olsun, bugün en cömert ifa-
deyle her biri 40’ar milyon avro eder. Bu iki geminin ederi 80 milyon 
avrodur. Sizin 375 bin avroluk k›sm›n› koydu¤unuz zaman, bu flirketin
de¤erine 130 milyon koymufl oluyor paray› verecek olan veya bu taksi-
mat› yapacak olan. Yani 80 milyon avroluk gemisinin yan›na 50 milyon
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avro da pefltemaliye bir pay konuluyor. Özetliyorum: 69 bin avro vermifl

oluyor orta¤›m›z, 101 bin avro geriye alm›fl oluyor. Art› 375 bin avroya

da sat›yor. Bunlar kendi aram›zda al›n›p sat›l›rken yan›lm›yorsam en son

220 bin avro civar›nda el de¤ifltirmiflti, 375 bin avro koyuyoruz. 

‘Gemicilik’e geldi¤imizde, Gemicilik’de (U.N Gemicilik San. ve Tic.

A.fi.) 72 bin avroyu, 2003’de bafllam›fl ortaklar›m›z ödemeye. 2006’n›n

Mart ay›nda bitirmifller ve 72 bin avro maliyetleri var, bize ödedikleri 

ayda ikifler bin avrodan… Buna mukabil flimdiye kadar 38 bin 127 avro

alm›fllar. Yani yüzde 53’ü kadar toplam›fllar ve de buna biçilen de¤er de

421 bin 875 avro. Niçin bir tanesi 375 bin avro, ötekisi 421 bin 875? Bu

tamamen flirket gemilerinin daha de¤erli olmas› yani; Saffet Ulusoy ve

U.N Marmara adl› iki gemisi var bu flirketin. Bu gemiler 240’arl›k yeni 

jenerasyon gemiler ve 2005 model gemiler. Ve dolay›s›yla bizim, zaten

dikkat ederseniz 2006’n›n Mart’›nda senetler bitiyor ama o zamana kadar

iki gemi de gelmifl, çal›flm›fl oluyor. Çünkü ana flirket bunlar›n bedellerini

ödedi. Bunlar› yüzde 25-30’la ald›k. Bunlar 240’l›k gemiler oldu¤u için,

modelleri de ötekilere göre dört yafl daha büyük oldu¤u için daha de¤erli

gemiler. Ama bu flirketin borcu da öteki flirketten daha fazla oldu¤u için,

gemiler yeni, geri dönüflleri az oldu¤u için sonuç olarak bakt›¤›m›z zaman

bu flirkete biçilen firma de¤eri de 155 milyon avro. 155 milyon avronun

gemi fiyat›, çok fazla egzajere ederek, kafadan atarak ‘40 milyon avro’ 

diyoruz. Zaten bunun yenisini biz 47 milyon avroya al›yoruz. Yani

2008’de alaca¤›m›z gemilerin fiyat› 47 milyon 750. Peki ‘bunlar›n gemi-

sinin her biri de 45 milyon avro olsun’ diyelim. 90 milyon avro gemilerin

de¤eri var. Buna da 155 milyon avro de¤er, yani 65 milyon avro da 

bunun üstünde pefltemaliye de¤eri var. 

Üçüncü flirketimiz, U.N Deniz ‹flletmecili¤i. Burada biz bir fley yap-

t›k: Yönetim kurulu olarak bu flirketi insanlara açarken ötekileri 266 paya

bölmüfltük. Bunu 400 paya böldük. Yani bilerek, isteyerek 400 paya böl-

dük. Ve dolay›s›yla buradaki ortaklar›n, bütün flirkete yüzde oranlar›,

afla¤› yukar› yüzde 50 oran›nda az. Yani flöyle söyleyeyim; di¤er flirket-

lerdeki her bir pay›n genel sermayeye oran› yüzde 0,375 iken burada her

bir pay›n genel sermayeye oran› 0,250. Yani tam yüzde 50 civar›nda bir

azalma var iflte bu yüzden. Bunlar›n iki gemisinin ad› Pendik ve Trieste.

Bunlar›n flimdiye kadarki; yani bafllang›ç ödemeleri 2004’ün 6’nc› ay›nda
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bafllam›fl, 2007’nin Ocak ay›nda son taksidi ödenmifl 80 bin avro maliyeti
var ortaklar›m›za. 18 bin 717 avro bu sene kar alm›fllar. Dolay›s›yla
sadece yüzde 23’ünü geri alm›fllar. fiu anda 300 bin avro da net ellerine
yine para geçecek. Böyle bakt›¤›n›z zaman -bunlar›n borcu daha da fazla-
bu firman›n de¤eri de 167 milyon avro oluyor. 

fiimdi sonuç olarak genel sistemde flöyle bir da¤›l›m›m›z var: Bir ana
flirketimiz var- U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi. -üç tane de her birinin iki 
tane gemisi olan yard›mc› flirketler, ifltirak flirketlerimiz var. Buradaki 
ortaklar›m›z ana flirketin orta¤› de¤il, ifltirak flirketlerinin orta¤›d›r ve de
her biri -davet mektuplar›nda da aç›kça yaz›l›d›r- bu iki geminin faaliyet
kar›na ortak olmak üzere davet edilmifllerdir. Buradaki gemilerin peflin
paralar›n›n ana flirket taraf›ndan verilmesi s›ras›nda ben, ifli her gün idare
eden bir yönetici oldu¤um için biliyorum, -tabii ki yönetim kurulu karar›
do¤rultusunda- bir tek kurufl faiz konulmam›flt›r bu flirketlere. Gün olmufl-
tur 13 milyon avroya kadar bir yard›mc› flirket ana flirkete borçlanm›flt›r
fakat bir tek kurufl faiz konulmam›flt›r. Peki ne olmufltur? Gemiler, bugün
s›rada hangi gemi var? Diyelim ki; yard›mc› iflletmelerin bir gemisi var…
Sistem nas›l çal›fl›r? Hepinize faturay› kesen ana firmad›r, hepinizden pa-
ray› tahsil eden de ana firmad›r. Bu, flu aç›dan mecburdur: Ben Mahmut
Bey’in, dört tane firman›n ayr› ayr› hangisine borcu var, hangisinde ala-
ca¤› var, bunu hangisinden tahsil edece¤im bilmem mümkün olmad›¤›
için ana flirket bütün, tek bafl›na fatura keser. Herkes ana flirkete borçla-
n›r. Bugün gemiye kaç araba bindi? Bugün cuma, gemi doldu. Diyelim
ki 240 araba bindi. Ne navlun yapt›? Diyelim ki 360 bin avro navlun 
yapt›. Bu yard›mc› flirket, yani geminin sahibi flirket ana flirkete ne 359,
ne 361… Aynen o navlun… Sizden ne tahsil etmiflsek o navlunu aktar›-
r›z. Hatta on beflte biri de (ödül olarak verilen binifl hakk›) düflmeden…
Çünkü bugün on beflte bir, bunun içinde yok. Buna binip bir de on beflte
biri de öteki sal› gününe, pazartesiye kullan›lmak üzere bir fley do¤uruyor.
Onu bile kesmeyiz, niye kesmeyiz, gayet basit: Bugün cumad›r, cuma kal-
kan gemi, bir sefer sonra perflembe, bir sefer sonra çarflamba, bütün haf-
tan›n günlerini gezdi¤i için kendisine s›ra geldi¤i zaman, zaten kendisin-
den de kaynaklanan biletsiz biniflleri de aynen kabul etmifl olacakt›r. Sis-
tem son derece basittir. Ve son derece de -bence- büyük firma aleyhine
adaletsiz say›labilir ama küçük firmalara bakt›¤›n›z zaman çok da adaletli
bir fleydir. Hani bakkallar vard›r ya fazla fazla tartar… Biz de bugüne kadar
hep fazla fazla tartt›k, hiçbir k›skançl›¤›m›z olmad›. Bizim yapt›¤›m›z bu
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sistemden dolay› da insanlar yat›rd›klar› parayla kabili k›yas olmayacak
derecede net, temiz para da kazand›lar. Ayr›ca hisselerinin de¤eri de 
bugün 69 bine gelmifl olan, -neredeyse befl misliyle, nerdeyse de¤il tam
befl misliyle çarp›l›yor- 72’ye gelmifl olan -400 bin dedi¤inize göre nere-
sinden baksan›z yedi-sekiz misline geliyor-... Dolay›s›yla bu bir kere 
olmufl bir baflar› hikayesidir. Kurucusu Saffet Bey’dir, lideri Saffet
Bey’dir. fiu anda Saffet Bey’in sa¤l›k durumu da, benim art›k tahammül
durumum da yeterli olmad›¤› için, her iflin karar›nda kalmak gerekti¤ine
inand›¤›m›z için, yine ak›ll› tüccarlar olarak Saffet Bey’le oturduk biz,
sat›fl karar›n› ald›k. fiimdi arkadafl›m›z kendi kendine bir fleyler yaz›yor.
Zaten Allah’dan ki fiükrü Bey bu flirketin yönetimine kat›lmad›. Çünkü
ona bakarsan›z -kendi a¤z›yla söyledi- bu liman›n de¤eri 550 milyon avro
eder. Gemiler de zaten bir 500 eder, bir 500 de yan›na takar.

Dolay›s›yla biz flu anda bu da¤›t›m› yapmay› planlad›k. Say›n Baflkan

sonuç olarak söz sahibidir. Benim küçük hissem büyük hissem diye bir

fley yok. fiöyle yani; her flirkete bir hisse tan›d›lar, her kifliye de bir hisse

tan›d›lar ortak olan... Sistemde iki tane Ernak ortakl›¤›m vard›, bir de 

Cüneyt Solako¤lu hissesi vard›. Her bir küçük flirkette sadece üç hissem

vard›r. Birisi Ernak’›n ad›na, ötekisi müflavirli¤in (Ernak Müflavirlik)

ad›na. Birisi benim ad›ma bafllam›flt›r, di¤erini daha sonra kendi flirke-

timden, müflavirlikten üstüme alm›fl›md›r. En son flirkete de Ernak’la 

müflavirli¤i kar›flt›rmad›m. O haklar›m› kar›m ve çocu¤um ad›na kullan-

d›m. Benim küçük flirketlerde, eflit üçer tane hissem var. Büyük flirkette

de yüzde 5,3’e tekabül eden hissem var. Asl›nda daha büyükle hareket 

etmifltim fakat aradan geçen on dört sene içinde üç tane büyük hissemin

ikisini Ulusoy Denizcilik’e, birisini de Çetin Nuho¤lu’na 350’fler bin dolar

olmak üzere satt›m. Beni zaten bütün hayat›m boyunca herkes tan›yor,

biliyor… Tan›mayan, d›flar›daki insanlar nezdinde gerçi son derece iti-

bars›z bir noktaday›m ama ben inan›yorum ki; size karfl› sonuna kadar

görevimi helaliyle yapt›m. Kendi inanc›mdaki helalle yapt›m… Ve sizin

bana sadece bir teflekkür borcunuz var. Hiç birinize de bir tek kuruflluk ne

maddi ne manevi borcum olmad›¤› kanaatindeyim. Teflekkür ediyorum.

Saffet Ulusoy: K›ymetli arkadafllar, ‘gemilerin hesab›n› ç›kart›n’ 

dedim, ç›kt›. Çünkü ona göre küçük ortaklar›n paras›n› verelim. Bu tak-

simatta, tek flunu söyleyece¤im ben: Bu iflin pefltemaliyesi yoktur. fiurada
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limana ortaks›n›z siz. Bafl›ndan bu yana bunu savundum. Ve neticede

kanundan geçiremedim. Ald›¤›m›z pefltemaliye paras› liman›n d›fl›nda,

ortakl›¤›m›z içindir. Pefltemaliye paras›n› böyle hesap edersen ana flirkete

yetmez paran›n hiçbiri. Helali hofl olsun, siz bir fley diyor musunuz bun-

dan baflka? Bundan baflka benim görece¤im bir hesap yok. Hesab› ç›kar-

d›lar, hesap bu. Ama dedi¤im gibi flu liman al›nd›¤› zaman Cüneyt’le

epey fley yapt›k. “Kanunen yapamay›z,” dedi, “Baflka bir firmaya satmak

laz›m,” dedi. “fiu var, bu var,” dedi. Bizim söz verip de yapamad›¤›m›z

tek bir fleydir o. Burada da sizin o ma¤duriyetinizi pefltemaliye alt›nda

gideriyoruz, hakk›n›z› helal edin. 

Erhan Gündüz: Helal ediyoruz.

fiükrü Atak: Ben iki cümle söylemek istiyorum.

Cüneyt Solako¤lu: Bana söyle ne olur, sonra söyle ve d›flar›da söyle.
Çok merak ediyorum ne söyleyece¤ini… 

fiükrü Atak: Bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Cüneyt Solako¤lu: Say›n Baflkan bilir.

Saffet Ulusoy: Buyur fiükrü Bey.

fiükrü Atak: ‹ki fley söylemek istiyorum. Sizlere bütün arkadafllar›-
m›z›n itimad› sonsuz. Hiçbir flüphe yok. Ama fikir farkl›l›¤›m›z olabilir.
Satmak istiyorsunuz, istemiyoruz. ‹ki fley söyleyece¤im; ama art niyetli
de¤ilim, izah bak›m›ndan... Küçük hisselerde en son -dördüncü flirket- alt›
ay önce söyledi¤iniz hesaplarda bize, bir hissenin 200 bin avro oldu¤unu
söylemifltiniz. Ne oldu da 300 bin avro oldu? Yani o arkadafllar 300 bin
avro almas›n, daha da fazla als›n. Buna hiçbir fley demiyorum. Ama yani
200’den 300’e yüzde 50 artt›. Alt› ay içinde ne oldu da artt›? Ama hiçbir
fleyim yok yani küçük ortaklara karfl›…

‹kinci sorum flu. “fiükrü’ye göre bu liman 550 milyon avro, 550 de
gemiler,” dediniz. Ben ‘hay›r’ diyorum. Bu flirketin de¤eri 3 milyar
dolard›r. 

Cüneyt Solako¤lu: Bravo!

fiükrü Atak: Evet, bunu Amerikal›’n›n kendisi söyledi zaten. 

Cüneyt Solako¤lu: Öyle mi?
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fiükrü Atak: Evet. “Siz aptals›n›z, biz ak›ll›y›z,” dedi. “Bu flirketi
üç-befl sene sonra halka açaca¤›z, size açaca¤›z. Alt›-befl kat› fiyat›yla
iade edece¤iz.” fiahitler burada. 

Cüneyt Solako¤lu: Rüyan›zda m› gördünüz bunu?

fiükrü Atak: fiahitler burada. 

Cüneyt Solako¤lu: Hangi flahitler? Ç›ks›n… 

fiükrü Atak: Zahit Beyler…

Cüneyt Solako¤lu: Zahit Bey, hangi Amerikal› söyledi? Burada
insanlar› aptal yerine koymay›n! 

Haluk Ulusoy: Bu flirketi alan adam söyledi. 

fiükrü Atak: Buyrun, cevap orada. 

Haluk Ulusoy: Bu flirketi alan adam söyledi. 

fiükrü Atak: Buyrun ve “Siz aptals›n›z,” dedi. 

Haluk Ulusoy: Ben de flahidim.  Dünkü konuflmada ben de vard›m.
Bu flirketin de¤eri 3 milyar dolar. Evet; “Siz aptals›n›z,” dedi bize. 

Cüneyt Solako¤lu: fiimdi bak›n, bir adam düflünün al›yor, flirketi 
almak için geliyor ve de 910 milyon avroya ifli bitirmifl. 

Haluk Ulusoy: Bitirememifl.

Cüneyt Solako¤lu: Saffet Bey güçlük ç›kart›yor zannediyor, yani 
öyle düflünüyor, gazetelerden okunuyor, geliyor Saffet Bey’i iknaya. Bu
adam diyor ki; “Siz aptals›n›z…” ‹knaya geldi¤i s›rada, “Bu flirket 910
milyon de¤il, 3 milyar dolar eder,” diyor. fiimdi siz birinci s›n›f tüccars›-
n›z, hiç böyle bir fleye, rüyan›zda görseniz inan›r m›s›n›z? 

fiükrü Atak: Birinci s›n›f tüccar… Siz konufltu¤unuz s›rada herkes
imza atar m›? Size itimad›m›zdan att›k efendim. Birinci s›n›f tüccar, 
soruyorum; hiçbir tüccar, hiçbir imzay› ayn› anda atar m›? Cüneyt Bey
sana sayg›m çok, sevgim çok. Sen bana ilk defa kuruluflta “Hissen kadar
konufl,” dedin. Anonim flirketleri inceledim; “Do¤ru söylüyor,” dedim.
“Hissem kadar konuflurum,” dedim. Ama biz, tabiri caizse -tam fleyiyle
söylüyorum- biz kand›r›ld›k. Sen konufltun, dolaflt›rd›n ka¤›tlar›. Bu, on
befl yafl›ndaki çocu¤un yapaca¤› bir ifl de¤ildir. 
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Cüneyt Solako¤lu: fiükrü Bey, sana ve arkadafllara teker teker senin,
3 Eylül’de yapt›¤›n konuflmayla bugün yapt›¤›n konuflmay› -ikisi de
videoya al›n›yor- beraber, komik klip olarak herkese da¤›taca¤›m. Bir 
fleyi söylüyorum bak›n, ben size dedim ki; “Sak›n ola ki ben size itimat
ediyorum ‘sen beni kand›rd›n,’” gibi yanl›fl bir fley söylemeyin. Bir insan
ya kand›r›r, ya dürüsttür. Kand›ran insan dürüst de¤ildir, rüflvet alan
insan dürüst de¤ildir. Hele benim nazar›mda...

Saffet Ulusoy: Cüneyt Bey kardeflim az konufl, her daim onu dedim
sana, sab›rl› ol. Arkadafllar konuflacaklar, ortakt›rlar, biz dinleyece¤iz.
Sana bir fley söyledim; her fley aç›ld› flimdi. Bu ailevi mesele haline geldi,
sana demedim mi? 

Cüneyt Solako¤lu: Yönetim kurulu içinde söylediniz, sadece bana
demediniz, herkese söylediniz. 

Saffet Ulusoy: Fakat benim kap›mda çal›flan maafll› memur ç›k›yor
41 orta¤›n huzurunda; “Y›lmaz Ulusoy yüzde 8, Alican Ulusoy yüzde 8,
ben yüzde 2, Denizcilik yüzde 9.” S…ar›m o denizcili¤e hafla buradan…
Bana hiç kimse bir imza att›ramaz, bana vicdan›m att›r›r vicdan›m! Y›l-
maz de¤il Cenab› Allah att›r›r. fiimdi mesele, kendi üzerine toplama. Ben
arkadafllar› sonuna kadar dinlerim, hakl›d›rlar. ‹çinde paralar› vard›r,
yoktur… Bugün bizim orta¤›m›zd›r bunlar. Bunlar› dinleyece¤iz, fiük-
rü’yü de ikna edece¤iz, Yaflar Çelik’i de ikna edece¤iz. Ben size aç›k
kap› verdim. Diyorum ki; Amerikal›ya üç saat konufltuk biz. Evet bir
Türk firmas›, bu kadar büyük bir firma… Sat›fl›ndan geri dönmesi iyi bir
fley de¤ildir. Biz bunlar›n hepsini düflünüyoruz. Ama arkadafllar senden
al›yor ufak bir fley -davul zurna gibi- beni idam edecekler. Ula bana ne
verdiniz ki? Bana bir fley verdiniz mi de beni idam ediyorsunuz? Biri
desin ki; ‘sana flunu verdim’. Diyemez. Çünkü Cenab› Allah beni vermek
için yaratt›, almak için de¤il… Ben; ne kardeflim, ne flu, ne bu… fiu
camia paray› ald›, sevindi mi? Bana o yeter, dünyan›n en büyük adam›-
y›m. Benim iflim bu. fiimdi herkes çekifltiriyor. Sen bu konuda elefltirili-
yorsun, ben de elefltiriliyorum. Niye elefltiriliyorum? ‹flte Yaflar Çelik’in
dedi¤i gibi sükunetle götürelim bu ifli kardeflim. Herkesi dinleyelim. 

Cüneyt Solako¤lu: Tamam Say›n Baflkan…

Saffet Ulusoy: Kimse de onu yapt›, bunu yapt›, senden bir fleyim yok.
Beyefendi orada… Konuflamaz çünkü, konuflamaz! 
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Erol Soylu: Konuflmak için kimseden bir fleyim yok. Ama konuflul-
mas› gerekti¤i yerde konuflurum. Sizinle birebir, ikiden ikiye konuflmay›
da tercih ederim. 

Saffet Ulusoy: Kim?

Erol Soylu: Ben. 

Cüneyt Solako¤lu: Size yak›flan› da o.

Saffet Ulusoy: O hadiseden sonra o kadar adi bir adam m›y›m
seninle konuflaca¤›m? Yalan ediyorsun sen! Otur yerine afla¤›! 

Cüneyt Solako¤lu: Tamam a¤abey. 

Saffet Ulusoy: Ferman yap›yorsun. Hiçbir adam oradan ç›k›p demi-
yor ki; “Benim yüzde 5 hissem var karfl›y›m.” Öbürü “Yüzde 3 hissem
var karfl›y›m.” Sen ç›k›p beyan ediyorsun. Ulusoy’un aras›na bu girmifl...
Ulusoy’un aras›, maras› yok. 

Erol Soylu: “Ulusoy’un aras›na kimse girmifl,” demedim.

Saffet Ulusoy: Sen de bizimle çal›fl›yorsun. fiu Ulusoy firmas›n›n 
bütün projeleri bana aittir. Y›lmaz da gelsin konuflal›m. Ula bir proje 
getirip befl kurufl alm›flsa, o…. çocu¤uyum. Hep getirdikleri zarar etti.
Hepsinden…

Cüneyt Solako¤lu: A¤abey suyu iç, sinirlenme sen, bana diyorsun
‘sinirlenme’ diye…

Saffet Ulusoy: Cüneyt Bey bu gemilerin hepsini bana verseniz, bu 
saatten sonra almak istemiyorum. Benim iflim bitti bu konuda. Herkesi
ö¤rendim, tartt›m, ölçtüm, biçtim. Tanr› benimle beraberdir. Kimseye
o…luk yapmad›m. Kimsenin mal›n› al›p bir yere vermedim. Dedim sana,
huzurda konuflal›m... Ortaklara ne verece¤iz onu da görsünler. Dedikodu
yapmas›n millet. Bitti…

Cüneyt Solako¤lu: Bitti, tamam a¤abey. 

Abuzer Yavuz: Pefltemaliye verdiniz mi yani?

Tevfik Fikret Kutan: Durum onu gösteriyor. Verdi. 

Abuzer Yavuz: fiükrü Bey bir hisseye 5 milyon dolar alacak, biz 
küçü¤üz, bizim ald›¤›m›z 300 bin gözüne bat›yor. Diyor; “Niye böyle?”
Kendisi yüz mislini al›yor, “Fazla al›yor,” diyor.
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fiükrü Atak: Hay›r, “Fazla al›yor,” demedim. Do¤ru konufl! “Ne 
oldu da bu kadar yüzde 50 fark etti?” dedim. 

Tevfik Fikret Kutan: Madem 200 bin avro oldu¤unu biliyordunuz
da neden 260 bin avroya Toros’un hissesini ald›n›z? 200 bin avro oldu-
¤unu biliyordunuz…

fiükrü Atak: 285’e ald›m. 

Haluk Ulusoy: Sonradan anlayacaklar ne oldu¤unu. Bir sat›ls›n…
fiimdi bir fley anlayamazlar. 

Saffet Ulusoy: Kardeflim bu kavgay› b›rakal›m. Toplant› bitmifltir.

Cüneyt Solako¤lu: Sal› günü 11’de toplan›p bu ifli efendice bitirelim. 

Saffet Ulusoy: Bas›n› da getirelim, karar geri dönmesin. 

Cüneyt Solako¤lu: Bas›na aç›klayal›m. Sizin a¤z›n›zdan… KKR ile
Citigroup’u beraber getireyim, arkadafllara brifing versinler, anlats›nlar.
Sonunda bas›n aç›klamas›n› KKR’dan John ile siz yap›n, ifl bitsin. 

fiükrü Atak: Senin bir hissenin de¤eri 1 milyon avro, haberin var m›?
O fiyatlardan almaya haz›r›z!

Cüneyt Solako¤lu: Evet, toplant› bitmifltir. Sal› günü saat 11’de 
burada ortaklar›m›z› bekliyoruz. Oradaki toplant›da Citigroup bir brifing
verecek sat›fl prosesi hakk›nda. Al›c› olan KKR kendilerini tan›tacak,
özellikle burada yapacaklar› ifllerden bahsedecekler. Her türlü teknik ve
hukuki sorular›n›z›n cevab›n› karfl›lamak için de toplant›da ayr›ca vergi
uzman› ve iki tane avukat› da haz›r bulunduraca¤›m. Hisselerinizle ala-
kal›, alaca¤›n›z paralar›n vergiye tabi olup olmayaca¤›, tarihleri, stopaj-
lar› konusunda da her türlü sorunuzu cevapland›racaklar. Teflekkür edi-
yoruz. 

Saffet Ulusoy: Teflekkür ediyoruz arkadafllar. Birbirimizle kavgay›
b›rakal›m. Bu ifl bitti.

Mahiye Kilercik fiamdanc›: 910 milyon avroya sat›l›rsa bu adam
kap›y› aç›k b›rakt›… Ben kendim oradayd›m, konufltum. 

Cüneyt Solako¤lu: Mahiye Han›m; yapmay›n, gözünüzü seveyim.
Beni çok hafife al›yorsun, çok komik… Adam uluslararas› bir ihale yap-
m›fl, 910 milyon avroyu vermifl. Seninle konufltu, “Ucu da aç›k,” dedi
öyle mi? “Aptals›n›z, bu flirket 3 milyar dolar eder,” dedi… Yahu b›rak›n
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bunu… Nedir senin niyetin, bunu asla anlam›fl de¤ilim. Büyük flirkette
hissen olmad›¤› için acaba ortak arkadafllar›n›n servete kavuflmas›n› m›
k›skan›yorsun, bunu da merak ediyorum. Hayret ediyorum. Yani nedir
niyetin? 

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Cüneyt Bey hayretler içindeyim. Benim
arkadafllar›n paras›yla ilgim yok. Adam›n söyledikleriyle senin söyledik-
lerin uymuyor. 

Cüneyt Solako¤lu: Baflka izah› yok. 

Tankut Berk: Keflke verse yahu, 910’un üzerine bir 100 daha verse. 

Bu konuflmalar›n ard›ndan salon da¤›lmaya bafllad›. Cüneyt Solako¤lu
da ç›kanlar aras›ndayd›. Ancak Hüseyin Tekin’in konuflma yapmak üzere
kürsüye gelmesiyle tart›flmalar yeniden alevlendi. 

Hüseyin Tekin: Arkadafllar flöyle bir gelebilir misiniz? Özellikle 
küçük ortaklarla ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. ‹lgi duyan 
arkadafllar gelirse çok memnun olurum. Ben de fikrimi söylemek istiyo-
rum. Uzaktan bak›yorum, hiçbir fleyin içinde de¤ilim ama…

De¤erli arkadafllar kendi ad›ma söylüyorum önce… RO-RO’nun en
son flirketlerinden hisse sahibiyim. Bugün aç›klanan rakam karfl›s›nda
duydu¤um memnuniyet, gerçekten de fazla. Yani kendi ad›ma bu ifli sa¤-
layan Baflkan›ma flükretmek istiyorum. Diyorum ki; o vesile oldu, ben bu
sayede ald›m. Ald›¤›m kar oran›ndan da memnunum. Gerçekten de çok
iyi. Ancak, -‘ancak’› hemen söylüyorum- bizim flirketlerin geliflinde, 
zaten ben bugüne gelinece¤ini -samimiyetle söylüyorum- görmüfltüm.
“Küçük ortak, Kayseri’desin, necisin,” laflar›ndan dolay› da fikirlerimi
ifade edememifltim. Normal flartlar alt›nda e¤er son üç geminin paylar› dü-
flükse hisse oranlar› düflükse onlara bir rakam, burada az önce say›n CEO
taraf›ndan söylendi. O rakam e¤er oysa, o bana ianeyse, o ianeyi 
istemiyorum. Bir hak varsa onu istiyorum. O zaman nas›l olmal› bu hak?
Bu hak flöyle olmal›yd›: Son üç mü, dört mü flirket var, bize denmeliydi
ki; “Kardeflim genel gidiflattan, pefltemaliyeden, limandan flirketlerdeki
hisse oran› fludur, ona göre bölünecektir.” Ben de ona göre bilece¤im. fiim-
di yar›n büyük ortaklar topland›. fiirketin sat›lmas› dursa, deseler ki ‘sen
bunu alm›yorsun’… Beyefendi ortaklardan biriymifl, büyük ortaklardan bi-
riymifl. “Asl›nda hisse 200’dü,  niye 300 oldu?” diyor. E¤er benim hakk›m
olmayan bir fley varsa -kendi ad›ma konufluyorum- kimsenin on kuruflunu
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istemiyorum. Ama bunu sa¤layanlara minnettar›m, flükran borçluyum,
ifade edeyim. Ama de¤ilse, yani benim burada bir hakk›m varsa normal
olarak konuflulanlarda da Say›n Baflkan›n ifadesiyle bu ifl hepimizin. Bit-
ti¤i yerde de bu nakliye camias›n›n dedi¤ine göre oradan kendime bir 
sahiplenme pay› ç›kar›yorsam o zaman diyorum ki; bu oranda bir yanl›fl-
l›k var, bir hak yeme var. Ben kendi hakk›m› bir baflkas›n›n iki duda¤›
aras›na b›rakmak istemiyorum. Diyorum ki; yani e¤er gerçekten hakk›m
buysa sen bana iane verme, niye veriyorsun? E¤er benim hakk›m, hisse-
min gerçek de¤eri 50 bin avro ise ben 50 bin 10 avro almam. Sayg›l›y›m,
karakterli bir insan›m. Ama de¤ilse o pefltemaliyede, bu limanda benim de
hakk›m varsa bu zaten bugüne kadar asl›nda genel kurullarda gündeme
gelip konuflulmal›yd›. Say›n Baflkan›mdan izin alarak “Müsaadenizle bunu
aç›klamak istiyorum,” dedim. Yani diyelim bu gemi sat›lmasayd›, bizim
oran›m›z neydi? Yani yar›n ana flirket, bir baflkas› hisseleri toplasayd› da
deseydi ki; “Kardeflim bundan sonra sizin gemileriniz burada çal›flamaz
ya da çal›fl›rsa yüzde 10, 20, 25 bize pefltemaliye verecek.” deseydiniz, 
bizim hukuki ve yasal hakk›m›z ne olurdu? Neye itiraz edebilirdik, kime
anlatabilirdik? Yani kusura bakmay›n, en küçük hissedar olarak belki de
en çok konuflan gibi oldum ama genelde milletin hep de seslendirip su 
yüzüne ç›kartmad›¤› konuyu böyle bir ortam bulunca konuflmak istedim.

Abuzer Yavuz: Bizim ad›m›za konuflabilirsin…

Hüseyin Tekin: Gerçekten söylüyorum yani e¤er burada bir hak yeme
varsa… fiimdi son günlerdeki geliflmelere bak›yorum, her gün farkl› bir
tav›r. Bana kalsa, asl›nda kendimi biraz afla¤›lanm›fl da hissettim, aff›n›za
s›¤›narak. Niye? Normalde bu flirketin sat›lmas›na karar verilirken birile-
rinin de bizi ça¤›r›p sormas› laz›m. “Gelin kardefllerim, bunu satmay›
düflünüyoruz, ne dersiniz?” denme safhas›nda yokuz. Hiç kimse ça¤›r›p
da sormad›; “Satal›m m› satmayal›m m›?” diye bir görüfl sormad›. Bas›n-
dan duyduk, konuflulanlardan duyduk, kendi aram›zdaki dedikodulardan
duyduk, görüflmeler de oldu. Gelinen rakamlarla ilgili fleyim de yok. Yani
buradaki temel konuflma amac›m›n para olmad›¤›n› anlaman›z› istiyo-
rum. En ufak da bir hissem de olsa sayg› gösterilmesini bekledim. Bu flir-
ketin orta¤› olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu bana sa¤layan, -gerçek-
ten de samimi söylüyorum, içtenlikle söylüyorum- bu da Say›n Baflkan›-
m›z sayesinde oldu. O Kufladas› toplant›s›n› (15-18 Haziran 2000, UND
Sektör Toplant›s›) ço¤u arkadafl hat›rlamaz… Bir k›sm› da ilgilenmedi.
Baflkan›m›z›n Kufladas› konuflmas›ndan sonra bu hisseler bize aç›ld›.
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Ama bir netlik, aç›kl›¤a kavuflmad›. Baflkan›n niyetiyle genel gidiflat ara-
s›nda devaml› bir farkl›l›klar olufltu. Baflkan›m›z “Buraya ortak olacaks›-
n›z,” dedi, olamad›k. Baflkan›m›za sayg›m›zdan bu konuyu fazla dillen-
diremedik. Genelde “Bu herkesin mal›d›r,” denildi ama resmiyete dökül-
medi, onu da dillendiremedik. Niye dillendiremedik? Önümüzde hepimi-
zin sayd›¤›m›z, sevdi¤imiz insan vard›. Fakat flimdi ifl öyle flekle geldi ki;
o fanus da çatlad›. Ben küçük ortaklardan özellikle rica ediyorum. Sat›l-
mamas› konusunda art›k bir karar sahibi olamayaca¤›m için bir fley
demiyorum ama hakk›m›z neyse onu alal›m. Kimse bize bir lira fazla
vermesin ama bir liram›z› da almas›n. Teflekkür ederim…

Saffet Ulusoy: Hüseyin Bey’in dokundu¤u nokta do¤rudur. Ben bu

gemilerin sat›fl› için küçük ortaklar› da toplayal›m dedim. Çünkü bu

gemilerin yüzde 47,5’ine onlar da ortak. “Onlara lüzum yok,” dedi.

Fakat bu sefer Amerikal› geldi, “Lüzum var,” dedi.  

Haluk Ulusoy: Satmay›n kardeflim, niye sat›yorsunuz mal›n›z›? 

Mehmet Yüksekgönül: Küçükler satmazsa, bu flirket problemli, ala-

ca¤›n› zannetmiyorum. 200 ortak satmazsa bu ifl bozulur. 

Saffet Ulusoy: Biz bu adamlardan 50 milyon avro daha kopartabilir-

sek satar›z yeriz. Adama daha baflta söyledim fiyat›n ucuz oldu¤unu.

Abuzer Yavuz: 40 bin avroyu da bize verirsiniz…

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Müsaade ederseniz ben sadece 910 mil-

yon avroya sat›l›rsa -ki sat›lmaya karar verilmifl- ‘fazla olursa ne olur’ 

diye dedim Cüneyt Bey’e, herhalde bu rakam de¤iflir. Onu söyledim,

baflka bir fley söylemedim. Bana kalk›p diyor ki; “Di¤er arkadafllar›n 

paras›nda gözün var, k›skan›yorsun,” diye cevap veriyor. Bu ne kadar

tuhaf, ne kadar yanl›fl. Kimsenin paras›n› k›skanmam asla. ‹htiyac›m da

yok. Çok flükür para kimde, iman kimde, namus kimde, kimse bilemez.

Onun için… Saffet Bey; Cüneyt Bey çok fevri. Ben bunu üstüme alm›-

yorum. Kimseyi de k›skanm›yorum. Allah herkesin paras›n› güle güle

kulland›rs›n. Bize düflen oran› neyse Saffet Bey’in do¤ru da¤›taca¤›n›

biliyorum. Keflke bu flirket hiç sat›lmasa... Bunu yine söylüyorum. Çünkü

biz bugün küçük bir patron dahi olsak yar›n müflteri… Gemiye binece-

¤iz, patronlu¤u unutaca¤›z. Anlatabiliyor muyum? Bugün bir Amerikal›

bizim patronumuz olacak. Yanl›fl m› söylüyorum? 
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Saffet Ulusoy: Çok do¤ru söylüyorsun. Senin söylediklerinin hepsi

do¤rudur. Bana gelirsen; günün on iki saatin on saati bir arada oldu¤u-

muz adamlar bizi tefe koydular, duman etmek istediler. Bunlar›n yüzünü

gördükten sonra ben art›k kiminle konuflaca¤›m? Konuflulacak bir adam

yok ki. Bir adam yok yahu! 

Tevfik Fikret Kutan: Gene bir fley deme…

Saffet Ulusoy: Bu dördüncü, dördüncü sahne! Birinde UND’nin

seçimlerinde adam UND’nin yönetim kurulunda Çetin Nuho¤lu’nu alk›fl-

l›yor. Daha yönetim kurulu devreye girmemifl.  ‹ki; vazife taksiminde ben

K›br›s’a gidiyorum, burada filmler çeviriyorlar. Bu üçüncü perde. Bun-

larla çal›flmak olmaz. 

Haluk Ulusoy: O kadar basit bir hesap ki baba. Bu flirket 910 milyon

avroya sat›l›yor beyler. Bu flirketin 150 milyon avro borcu var. 900’den

150 milyon avro borcu düfltü¤ümüzde, 900’den 750 milyon avro kal›yor.

Bugün bir arkadafl›m›z var; ‹zmit’de 40 dönüm arazisi var. Y›llar boyun-

ca para yat›rm›fl oraya. 6 milyon dolara ald› oray›. Burada, yan›mda otu-

ruyor. Liman müsaadesi almak için anas› a¤l›yor. Y›llard›r u¤rafl›yor, daha

alamad›. Pardon tersane için, liman da de¤il. Liman olmas›n buras›,

sadece buran›n toprak de¤eri en az 150 milyon avro. E¤er Levent’de bir

arazi 800 milyon avroya gitmiflse buradaki 90 dönüm arazinin bedeli en

az 150 milyon avro, liman hariç. fiimdi fiükrü Bey kalk›p dedi ki; ‘bura-

n›n de¤eri’… Cüneyt Bey hafifsedi insanlar›. Zaten hayat› boyunca siz-

leri hafifsedi de… Kusura bakmay›n. Konuflmalar›ndan, afla¤›lamalar›n-

dan… Her fleyiyle afla¤›lad› da... fiimdi bitireyim ben… fiimdi 150 mil-

yon avro da arazi ve liman de¤erini koyal›m burada, 750’den 150’yi düfl,

600 milyon avro kald› m›? Çatalca’da 500 dönüm arazi var, de¤erini bil-

miyoruz. Bu da veriliyor mu? Bunu koyduk bir kenara.

Saffet Ulusoy: Ambarl›…

Haluk Ulusoy: Ambarl›’da 50 dönüm arazi bugün 50 milyon avro.

Düflün o paray› da, oradan size kald› m› 550 milyon avro. Peki sekiz tane

gemi bugün 50’fler milyon avrodan kaç para ediyor beyler? 400 ediyor.

E peki neden sat›yorsun bu flirketi yahu? Yok pahas›na gidiyor bu flirket

anlam›yor musunuz? Bir fley daha var… Küçük hissedarlar… Bir hisse-

nize 350 bin avro verecekler veya 400 bin avro. Bu sene küçük ortaklara
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kar da¤›l›m› 40 milyar lira. fiimdi ben size soruyorum: 2008’de iki gemi

daha gelecek ve ‘bu flirketin kazanc› 100 milyon avroya ç›kacak’ diyor-

lar, y›ll›k kazanc›. Bu sene 80, iki gemi gelince 100 milyon avro. Peki 

sizin kar da¤›t›m›n›zdan alaca¤›n›z para, seneye 60 milyar liraya ç›kacak.

fiimdi 350 bin avroyu Türkiye gibi bir ülkede neye yat›r›r›s›n da y›lda 60

milyar lira kazan›rs›n, bunu bana söyleyin. Hayat›n›z boyunca katlanarak

gidecek olan bir geliriniz var. Hisseniz de elinizde duruyor. Bunu niye

sat›yorsunuz yahu? Ben anlam›yorum. 

Babam, ‘lanet olsun’ diyor. Babam satma taraftar› de¤il. Ama babam›

öyle bir hale getirdiler ki; ‘lanet olsun’ diyor. Yoksa babam buray› can›

gönülden satmak istese ben ç›k›p da böyle konuflmam. Al›r›z paray›, 

koyar›z kenara çekiliriz… Mis gibi!

fiimdi burada herkesi yalanc› durumuna koyuyor. Biz o gün alt› kifliy-

dik evde. Amerikal› 25 ortaktan bir tanesi geldi. Dedik ki adama; “Niye

geldin kardeflim buraya?” ben sordum. “Gazetelerde baflkan›n konuflma-

lar›n› duyunca,” dedi, “bu iflin bafl› olan Saffet Ulusoy ile muhakkak 

görüflmemiz laz›m,” dedik. “Bugüne kadar neden görüflmedin karde-

flim?” dedim. “Biz görüflmek istedik, Cüneyt beyler dedi ki, ‘Saffet Bey

hasta, rahats›z, evinden hiç d›flar› ç›km›yor. Saffet Bey’le görüflemezsi-

niz’”. Biz de aylard›r u¤rafl›yoruz babam›z› bir saat fazla evde nas›l tuta-

r›z diye. Günün yedi-sekiz saati flirkette. Yani öyle bir yalanlar, öyle bir

fleyler var ki art›k mecbur kald›. Peki bize burada on befl gün evvel dedi-

ler ki; “Bu iflten vazgeçerseniz bu adamlar sizden 35-40 milyon para

al›r.” Adama sorduk: “Kardeflim bu ifl için ne masraf ettiniz? Diyelim ki

ay›n 23’ü geldi, siz vazgeçtiniz, öyle ya, bir fley var m›?” Yok. “Peki biz

vazgeçtik?” “4 milyon avro masraf etmifliz,” dedi, “onu da verirseniz 

verirsiniz, vermezseniz al›r›z tas›m›z› tara¤›m›z› gideriz,” dedi. Aynen

konuflmas› bu. fiimdi burada diyor ki; “900 milyona buray› alm›fl.” Pislik

olan bir fleyi nas›l al›r? Her kafadan bir sesin ç›kt›¤›, bu gemilere bine-

cek, bu paralar› kazand›racak insanlar›n gönlünü raz› etmeden bu adam,

bu Amerikal› gelir buradaki flirketi nas›l al›r? Almaz. 

Mehmet Yüksekgönül: Küçükler satmaz ise bu ifl yine olmaz…

fiükrü Atak: Saffet Bey baflkanl›¤a Haluk Bey’i istiyoruz. Baflkan siz

emekli olun. Satmak isteyenlerin hissesini ayn› fiyattan almaya haz›r›z.
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Haluk Ulusoy: fiükrü a¤abey bir dakika. fiimdi adama dedi ki; “Gel-
diniz, al›yorsunuz…” “Afl›k olduk bu flirkete.” Adam›n konuflmas›n› 
aynen aktar›yorum. Ve bu adam gelecek karfl›n›za, onun huzurunda da
söyleyece¤im; “Bunlar› söyledin mi, söylemedin mi?” Bakal›m o zaman
Cüneyt Bey diyebilecek mi ki; “910 milyon dolara adam mal› alm›fl, 
gelip de sizinle böyle mi konuflur?” 

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Bana da diyor ki, ‘arkadafllar›n› k›ska-
n›yorsun’…

Haluk Ulusoy: Biz bunlar› uydurmuyoruz.  “Bu flirkete biz afl›k 
olduk,” dedi. “Biz o kadar büyük araflt›rmalar yapt›k, o kadar pefline düfl-
tük ki; böyle bir flirketin olmas› vaki de¤il. Biz bunu al›p ikiye üçe katla-
yaca¤›z. Bütün flirketleri la¤vedece¤iz, tek bir flirket alt›nda toplayaca-
¤›z...” “Peki hisselerini satmayanlar ne olacak?” diye sordum. “Hissele-
rini satmayanlar satmazsa,” dedi. “Bizim için önemli de¤il. Tek bir flirket
haline getirece¤iz, onlar da bir kenarda durur.”

Abuzer Yavuz: Olsun, biz yönetime gideriz. Bizim için flereftir. 

Haluk Ulusoy: “Biz afl›k olduk,” dedi. Ben de bunun üstüne adama
dedim ki; “Ya bize bir tek aptal demedi¤in kald›. Bir de aptal deseydin,”
dedim. Adam kahkahay› bast›. 

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Aynen öyle.

Haluk Ulusoy: Aynen öyle. Bir ‘aptal’ demedi bize. “Niye sat›yorsu-
nuz bunu, geri zekal› m›s›n›z?” diyor bize adam. “Afl›k olduk. fiöyle 
para kazan›l›yor, böyle büyüyecek.” fiimdi bunlar›n hepsi konufluldu.

Mahiye Kilercik fiamdanc›: Aynen öyle söyledi. Ben de, Necmi de,
Zahit de oradayd›k. 

Haluk Ulusoy: Ve en son sözü… Sevim senin ‹ngilizcen iyidir. Ne
dedi tam olarak?

Sevim Ulusoy: Saffet Ulusoy’un önderli¤inde bu ifl olursa olur, 
olmazsa anlaflma yapmadan gideriz. 

Haluk Ulusoy: Konuflmas› aynen bu. fiimdi beyler bir fleyi anlam›-
yorsunuz; burada kaybeden sizlersiniz. Siz patronsunuz. Bu patronlu¤u-
nuz bitiyor. Burada iki tane patron olacak. Birinci Cüneyt Solako¤lu, 
di¤eri Amerikal›…
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fiükrü Atak: Ve arkadafllar›…

Haluk Ulusoy: Ve arkadafllar›, saz ekibi… Cüneyt Bey çal›yor onlar

oynuyor. 

Abuzer Yavuz: Sat›ld›¤› zaman buras› pahal› olacak.

Haluk Ulusoy: Eskiden telefon aç›yordunuz, “Baflkan›m s›k›flt›k, 

param›z yok.” fiimdi derdinizi anlatacak adam bulamayacaks›n›z beyler.

Darmada¤›n olacaks›n›z, bunlar› hiç hesaplam›yorsunuz. Bugün iyi para

300 bin avro, 400 bin avro alal›m. Ama yar›n ne olacaks›n›z? E¤er bu

mesle¤i yapacaksan›z burada bafl›n›z a¤r›yacak. Amerikal›, Saffet Ulu-

soy gibi davranmaz. Saffet Ulusoy gibi birini bulamazs›n›z. 

Abuzer Yavuz: Ben hayatta satmam. Bize bir yaz› yaz›n. 

Haluk Ulusoy: Ben üç gün evvel Cüneyt Bey ve Erol Soylu’yu azlet-

tim. Bunu da bilin. Ben noterden avukat vas›tas›yla gittim azlettim. Üç

günden bu yana benim ad›ma -hani vermifltik ya görüflme yapabilir, sata-

bilir- ben hepsini azlettim. Ulusoy Denizcilik hisseleri için de flerhimizi

koyduk, satm›yorum kardeflim! Yönetim karar›nda flerh koyduk. Satm›-

yorum kardeflim! Bugüne kadar ben hep babam var diye konuflmad›m.

Babam her flekilde sizlerle beraberdi, halen de beraber. Ama art›k yeter

yahu! Geçen yönetim toplant›s›nda Cüneyt Bey’in surat›na dedim; -burada

kim vard› bilmiyorum- “Sen,” dedim, “kimsin?” dedim. “Maafl alan

adams›n, insanlara hakaret ediyorsun konuflmanda.” Bu ifli nereye getir-

mifller? Onun kalbi yok ki. O oturacak burada mis gibi paras›na para 

katacak, alacak, oturacak, Amerikal› ile anlaflacak. Beyler size bir soru

soray›m. Ben de y›llard›r insan yan›nda, Futbol Federasyonu gibi bir 

devin bafl›nday›m. Hangi bir ifl vard›r ki satan ile al›c›n›n CEO’su ayn›

adamd›r ya?.. Bana dünyada tek bir örnek gösterin. Buras›n›n sat›c›s› da

Cüneyt, öbür taraf›n al›c›s›n›n konuflmac›s› da Cüneyt. Yapmay›n böyle

bir fleyi yahu! Ondan sonra da bu iflte bir fley var m› yok mu? Var m› yok

mu sizlere kalm›fl.

Abuzer Yavuz: Neyse, baflkan› yormayal›m. 

fiükrü Atak: Say›n Baflkan›m az önce heyecanl›yd›m, flimdi sakinim.

Biz ticaretle u¤raflan insanlar›z. Bunu sat›n almak isteyen firma Garanti

Bankas›’ndan kredi al›yor. Türkiye’deki Garanti Bankas›’ndan… Ve Ga-
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ranti Bankas› Baflkan›m›za telefon ediyor. Diyor ki; “E¤er olmazsa bu ifl,

ayn› flartlarla size kredi vermeye haz›r›z.” fiahit orada. Ve vadesi on iki

sene. Da¤›taca¤› para 680 civar›nda. Faizi 28 milyon avro civar›nda. 

Yani da¤›taca¤› paray› Garanti Bankas›’ndan al›yor. Ayn› paray› bize 

veriyor. Da¤›taca¤› para 30 milyon avronun alt›nda. Bu sene kazanaca¤›

para bu sene 80, seneye 100. Biz nas›l tüccar olduk akl›m ermiyor. Dün-

yada böyle bir fley var m›? Alaca¤› paradan 80 milyon kazanacak, hiç bir

kurufl para yat›rmayacak, 30 oraya ödeyecek. Böyle bir fley var m›? Bun-

dan daha iyi ifl yok. Tabii baz› arkadafllar s›k›flm›fl olabilir, do¤rudur. 

Ayn› flartlarla bunlar›n paras›n› verece¤i üç ay. Bu senenin sonunda 

ancak bize dönerler. Ayn› flartlarla satmak istemeyenler als›n. Bu kadar

basit. Ve size tavsiye ederim, al›n. Han›m›n›n alt›n›n› sats›n als›n. Haluk

baflta söyledi; “Ortak olacaks›n›z, dört sene sonra befl kat› fiyatla al›rsa-

n›z ortak olursunuz.”
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Sona Gelindi

Asl›nda bu süre, Rekabet Kurumu onay› ve di¤er prosedürlerin 
tamamlanmas› için geçen bekleme süresiydi ama kimse bekleyemiyordu
ki… Karfl›l›kl› demeç düzeltmelerinin yan›nda, iyice yaklaflan ‘son’a
sa¤l›kl› gitme çabalar› aras›nda son hamleler yap›l›yordu. ‹lgili bas›n
mensuplar› da iflini yap›yordu. Dergiler, gazeteler, televizyon programlar›
her türlü medya organ› ‘son hamle’ yolunda UND, T‹M, TOBB, RODER
gibi sektörün do¤rudan ya da dolayl› olarak ba¤l›-iliflkili oldu¤u kurum-
lar ad›na yap›lan ‘sat›fla hay›r’ yollu aç›klamalara yer veriyordu. 

Bu arada gazeteler, sat›fl sürecine gösterilen tepkileri de¤erlendiren
yabanc› fon temsilcilerinin, sürece iliflkin olarak yaflanan tart›flman›n
‘Türkiye’ye özgü’ oldu¤unu söyledi¤ini yaz›yordu. Hele RODER merke-
zinde yap›lan bir bas›n toplant›s› sonras›nda konuflulanlar, gazetelerde 
oldukça büyük yer tuttu. ‘Fon oluflturduk, satan›n hissesini al›r›z, isteye-
ninkini geri veririz,’ türlü haberlerin aras›nda sat›fl görevlilerinin ald›¤›
komisyon miktarlar›ndan, flirket çal›flanlar›n›n alaca¤› tazminatlara kadar
pek çok dedikodu yer al›yordu. 

Bu arada bas›n›n ilgisini çeken ‘tahliller’ yapmakta deneyimli biri
olarak tan›nan Saffet Ulusoy, bu özelli¤ini bol bol sergiliyordu. “CEO
‘Mal› suya verdim’ demekmifl,” diyerek CEO tan›m›na da hayli ‘ilginç’
bir boyut getirdi. Saffet Ulusoy; “Han›m da istemiyor,” diyerek açt›¤›
‘evdeki alaca danay› satmak’ kavram› üzerinden de epeyce örnekleme
yapt›. Gerçekten de gazete sütunlar›nda en çok geçen isim ‘Saffet Ulu-
soy’du… Fakat halka aç›lma yoluyla fiyat art›fl› sa¤lama tezleri de önemli
yer buluyordu. Hatta üç-befl ay sonra KKR’nin de bu yola gidebilece¤i
savunuluyordu. 

Bu arada gazetelerde yer alan haberlere göre sürecin bu aflamas›nda
bir demeç veren T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›; U.N RO-RO meselesinin bir
‘acayiplik’ haline geldi¤ini belirterek, U.N RO-RO’yu yöneten profesyo-
nellerin ‘ak›l tutulmas›’ içinde oldu¤unu öne sürüyordu.

Bunlar›n aras›na; ‘biz kar›flmay›z’ diyen Ulaflt›rma Bakanl›¤› bile 
kar›flt›r›l›yordu. 24 Eylül 2007 tarihli Vatan Gazetesi’nin haberinde;
‘U.N RO-RO’nun Sat›fl›na Ulaflt›rma Bakan› El Koydu’ deniliyordu. 
Bakan; 29 Eylül’de de “‹fller usulüne göre yap›l›rsa kimin ne ald›¤› ve ne
verdi¤i bizi ilgilendirmez. Kimsenin ifl yapmas›na, yat›r›m yapmas›na
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engel olmay›z,” diyordu. Ayn› tarihte yazd›¤› makalesinde “Lojistik sek-
töründe nas›l bir yolculu¤a ç›k›lacak, do¤rusu çok merak ediyorum!” 
diyen Meliha Okur; “Kim ne derse desin, bu sat›fl olay› bir aile ortakl›¤›n›
bitirdi! Ama yedi y›ld›r konuflmayan iki eski dostu bar›flt›rd›. UND’nin
iki eski baflkan› Çetin Nuho¤lu ile Saffet Ulusoy el s›k›flt›, art›k görüflü-
yor,” dedikten sonra, belki de baflka bir tart›flma açmak istiyor ve “Ancak
benim üzerinde durdu¤um konu baflka. Lojistik sektörü niye stratejik?
Ulaflt›rma Bakan›, D›fl Ticaret’ten Sorumlu Devlet Bakan›! Lütfen bilgi
verin!” diye yaz›yordu…

T‹M, Hamdi Ak›n, TOBB, UND, O¤uz Sat›c›, Çetin Nuho¤lu, Saffet
Ulusoy s›k s›k ve birlikte an›l›r olmufltu. Sektörün temel aktörleri söz 
konusu olunca pek de etliye sütlüye kar›flmak istemeyen sektör dergileri
de art›k ucundan kenar›ndan da olsa detayl› bilgiler veriyordu. ‘UN 
RO-RO’nun sat›fl›na tepki gösteren Saffet Ulusoy’a bir destek de Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’dan geldi’, ‘Monopole karfl› devlet tedbir almal›’
ya da ‘‹ki bakan da sat›fla karfl›’ bafll›kl› haberler sektör yay›nlar›nda yer
al›yordu. Bu arada KKR’nin “Kimseye komisyon ödemedik,” dedi¤i de
yaz›l›yordu. Halka arz konusundaki görüflleri de de¤erlendiren KKR 
yetkilileri, sat›fla karfl› ç›kanlar taraf›ndan verilen ilana iliflkin olarak da 
‘bizim için ço¤unluk yeterli’ görüflündeydi. 

Art›k sat›fl ifli imza aflamas›na gelmiflti. Devir amac›yla imzalar›n at›l-
mas›na 1 Ekim 2007 günü Hilton’da yap›lan bilgilendirme toplant›s›yla
start verildi ama yasal prosedürler, bu sürecin uzamas›na neden oluyordu.
Bu toplant›dan iki gün sonra, 3 Ekim 2007 tarihli Star Gazetesi’nde yer
alan bir habere göre U.N RO-RO’nun CEO’su Solako¤lu; “Cumaya kadar
sat›fl› tamamlar›z. Karfl› ç›kan Ulusoy da imzay› atar,” diyordu. Hemen
ertesi günkü Sabah Gazetesi ise ‘Yafll› kurt Saffet Ulusoy KKR fonuna
yenik düfltü’ bafll›kl› haberinde, Saffet Ulusoy’un a¤z›ndan; “Ama 
yan›mdaki büyük ortaklardan kaçanlar oldu. Bunlar paray› gördüler 
delirdiler. Bu adamlar›n hepsi p….luk yapt›lar. Beni kahrettiler,” fleklinde
bir aç›klamaya yer veriyordu. Hürriyet Gazetesi için oldukça uzun say›-
labilecek bir habere imza atan Vahap Munyar; pek çok ayr›nt› içeren bu
haberinde U.N RO-RO’nun on dört y›ll›k ömründe yaflanan tüm sektörel
iliflkileri özetliyordu. Benzer bir yaz›y› bir gün sonra Referens Gazete-
si’nde yay›nlayan Jale Özgentürk, ‘En sonunda Saffet Ulusoy da uyand›’
bafll›¤›n› kullan›yordu. Sonra da Saffet Ulusoy’un hayat›n› anlatan 
‘Akl›mda Kalanlar’ kitab›ndan, konuya uygun al›nt›lara yer veriyordu. 
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Art›k iflin sonuna geliniyordu. Haberler de aç›klamalar da daha geç-
mifle yönelik verileri kaps›yordu. ‘O onu dedi, ben de dedim ki bu oldu,
sonra da geldi, görüfltük ama’ gibi havanda su dövme içerikli aç›klama-
lar, yerini, Rekabet Kurumu’na flikayet ve Rekabet Kurulu onay› haber-
lerine b›rakm›flt›. Tekrarlardan kaç›nmaya özenmekle birlikte, haber der-
lemesinin uzunlu¤u bile en zorlu günlerin bu toplant› öncesinde yafland›-
¤›n› gösteriyor. ‹flte bunlar› kan›tlayan haberler: 

UU..NN  RRoo--RRoo’’nnuunn  ssaatt››flfl››nnaa  UUllaaflfltt››rrmmaa  BBaakkaann››  eell  kkooyydduu

U.N Ro-Ro’nun sat›fl sürecinde Ulaflt›rma Bakan› Binali

Y›ld›r›m devreye girdi. “ Ölürüm de U.N Ro-Ro’yu satt›rmam”

diyen Saffet Ulusoy’u arayan Bakan Binali Y›ld›r›m, “U.N

Ro-Ro’nun uluslararas› nakliye ve ihracat aç›s›ndan strate-

jik önemi büyük. Bu yüzden s›radan bir flirket gibi sat›la-

maz. Bu konudaki bilgi ve dosyalar› bize gönderin” dedi.

UN Ro Ro’nun baz› ortaklar›n›n flirketi sat›n almas›n› 

istedi¤i Akfen Holding’in patronu Hamdi Ak›n, “Biz Lehman

Brothers ile ikinci s›raday›z, 850 milyon euro teklif ettik.

fiu anda bekliyoruz” dedi. Yaklafl›k 3 ayd›r bu konu ile 

ilgili görüflmelerini sürdürdüklerini kaydeden Ak›n, sözle-

rini flöyle sürdürdü: “Liman iflinde büyük hedeflerimiz var.

UN Ro-Ro da limanlar›n bir parças›. Lehman Brothers ile 

iflbirli¤i yapt›k. UN Ro-Ro’nun baz› ortaklar› yerli oldu-

¤umuz için bizi istiyor. Sat›n ald›¤›m›z takdirde bizimle

rahat konuflabileceklerini, s›k›nt›lar›n› anlatabileceklerini,

fiyatlar› onlarla görüflmeden art›rmayaca¤›m›z› düflünüyor-

lar. KKR ile görüflmeleri sürüyor. Biz beklemedeyiz.” 

Bu arada büyük yolcu gemilerine sahip olan Stena da flir-

kete 850 milyon euroluk teklif vermiflti. (Vatan, 24 Eylül 2007)

UUNN  RROO--RROO’’ddaa  ssoonn  vviirraajj,,  ssaatt››flfl  ssöözzlleeflflmmeessii  iimmzzaayyaa  aaçç››ll››yyoorr

U.N RO-RO sat›fl sürecini yöneten ‹cra Kurulu Baflkan› Cüneyt

Solako¤lu sözleflmenin teknik detaylar› üzerinde çal›flt›klar›n›

belirterek sat›fl konusunda daha önce ortaklar›n görüflünün al›n-

d›¤›n›, bu nedenle yeni bir toplant› yap›lmayaca¤›n› vurgulad›.

Sat›fla Ulaflt›rma Bakan›’n›n el koydu¤una iliflkin olarak ç›kan
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haberin do¤ru olmad›¤›n› da belirten Solako¤lu “Bunlar sat›fl›

baltalamak isteyen kimselerin beyhude çabalar›d›r” dedi. 

Bu arada yabanc› firmalar›n ço¤unlukta oldu¤u ihale sürecinde
tart›flma konular›n›n en önemlisi “flirketin stratejik oldu¤u”
iddialar›yd›. Sat›fl sürecine gösterilen tepkileri de¤erlendi-
ren yabanc› fon temsilcileri tart›flman›n genellikle Türkiye’ye
özgü oldu¤unu söyledi. Postac›o¤lu hukuk bürosu ortaklar›ndan
Avukat Etem Postac›o¤lu böyle durumlarda sat›fla yap›lan iti-
razlar›n hukuksal yönü olmad›¤›n› söyledi.

TTeeppkkiilleerr  rraahhaattss››zzll››kk  yyaarraatt››rr

Gür Avukatl›k Bürosu Kurucu Orta¤› Avukat Tevfik Gür Türki-
ye’nin henüz yat›r›m fonlar›na al›flamad›¤›na dikkat çekti. Gür,
“Bankac›l›k, sigorta gibi çok hassas bir sektör oldu¤u zaman
arkas›nda kim oldu¤una bakmak laz›m. Ama denizcilik sektöründe
Türk bayrakl› gemilerin say›s› son derece az. Vergi avantaj›n-
dan yararlanmak ad›na baflka ülkelerin bayra¤› gemilere çeki-
lirken milliyetçilik düflünülmüyor. Ro-Ro tafl›mac›l›¤›nda ne tür
bir milliyetçilik olabilir anlam›yorum. Tepkiler yabanc› yat›-
r›m fonlar›nda rahats›zl›k yaratabilir” dedi.

Türkven’in Genel Müdürü Seymur Tar› ise U.N Ro-Ro’nun sat›-
fl›n›n ard›ndan çok daha kurumsal bir kimli¤e kavuflaca¤›n› vur-
gulad›. (Referans, 25 Eylül 2007)

ÖÖyyllee ssaattaammaazzss››nn››zz

Nas›l Müslüman mahallesinde salyangoz sat›lmazsa, Türkiye’de
de uluslararas› ticarette nerede ise monopol hizmeti sa¤layan
bir kurumun yanl›fl ortaklarla sat›lmas›n› beklemek do¤ru olmaz.
(Ertu¤ Yaflar/Referans, 26 Eylül 2007)

UUlluussooyy’’uunn  ‘‘ÖÖllüürrüümm  ssaatttt››rrmmaamm’’  ddeeddii¤¤ii  RROO--RROO  iimmzzaayyaa  kkaalldd››

Yönetim kurulu baflkan› Saffet Ulusoy’un ‘Ölürüm de satt›rmam’
diyerek tepki gösterdi¤i UN Ro-Ro’nun sat›fl› tamamlanmak üzere.
UN. Ro-Ro‘nun  CEO’su Cüneyt Solako¤lu, flirketin toplam 910
milyon Euro’luk de¤er üzerinden ABD merkezli özel sermaye flir-
keti Kohlberg Kravis Roberts’a (KKR) sat›fl›n›n gelecek hafta
tamamlanaca¤›n› söyledi. (Star, 27 Eylül 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  ssaatt››flfl››nnaa  eeflfliimm  ddee  kkaarrflfl››  hhüükküümmeett  ddee

UN Ro-Ro Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy, sat›fla sadece
flirketin yüzde 49’una sahip hissedarlar›n de¤il, hükümetin de
karfl› ç›kt›¤›n› söyledi.
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Ulusoy, “Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen beni arayarak ‘Bu milli filo böyle kolay al›n›p
sat›lmamal›. Biz bakanl›k olarak ç›k›p aleni konuflamay›z ama
geliflmelerden hoflnut de¤iliz’ dediler” diye konufltu. Milli
mutabakat sa¤lanmad›¤› sürece UN Ro-Ro’nun sat›lmayaca¤›n› 
belirten  Ulusoy flöyle konufltu: “Han›m›m bile telefon aç›p ‘sat-
may›n’ diyor. UN Ro-Ro sat›l›rsa mutlaka bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandafl›na sat›lacak. 20 milyon euro eksi¤e als›n Türk als›n.”

Roder Genel Merkezi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, UN 
Ro-Ro’nun sat›fl›na iliflkin itirazlar›n› yeniden dile getiren
Ulusoy, UN Ro-Ro filosundaki gemilerin Türkiye’nin “gözbebe¤i”,
nakliyecilerin de “flerefi” oldu¤unu söyledi. Ulusoy, “Bu, alt›n
yumurtlayan tavuk. ‹llaki sataca¤›z diyorlar. Haz›rlanan muka-
velede soru iflaretleri var. Milli mutabakat temin edilemedikçe
UN Ro-Ro sat›lamaz. Burada 14 y›l baflkanl›k yapt›m, kendime bed-
dua okutmam.” dedi.

UN Ro-Ro’yu sat›n almak isteyen flirketin 21 Eylül 2007 
tarihinde Türkiye’de 4 flirket açt›¤›n› tespit ettiklerini dile
getiren Ulusoy, bu flirketlerin kimlere ait oldu¤unun ise tam
olarak belli olmad›¤›n› savundu. UN Ro-Ro’nun bu flirketlere 
de¤erinin alt›nda sat›lmas› halinde, gemilerin Türkiye’yi 
politik aç›dan olumsuz etkileyebilecek insanlar›n eline geçe-
bilece¤i uyar›s›nda bulunan Ulusoy, flöyle devam etti: “Evet biz
de sat›fla imza att›k ama akl›m›z sonra bafl›m›za geldi. ‹fli yan-
l›fl yapt›k. Bunu da söylüyoruz. Bu yanl›fltan geri dönmek çir-
kin bir fley de¤il”. Ulusoy, ço¤unlu¤u belirleyecek küçük his-
seler için 150-200 milyon dolarl›k bir fon oluflturacaklar›n›
ve hisselerini satmak isteyenlerden hisselerini alacaklar›n›
vurgulayarak ‘Buradan ilan ediyorum, paraya ihtiyac› olanlar›n
paralar›n› ödeyece¤iz. E¤er hisselerini satanlar daha sonra
hisselerini geri almak isterlerse, geri de veririz” aç›klama-
s›n› yapt›. (Referans, 28 Eylül 2007)

UULLUUSSOOYY:: CCEEOO ‘‘mmaall››nn››  ssuuyyaa  vveerrddiimm’’ ddeemmeekkmmiiflfl  

UN Ro-Ro’nun baflkan› Saffet Ulusoy, flirketin ço¤unluk his-
selerinin KKR’a sat›lmas›na karfl› ç›karak “CEO’muz bizi de¤il
ABD’lileri savunuyor. CEO, ‘mal›n› suya vermek’ demekmifl” de-
di. Ulusoy, hükümetin de sat›fla karfl› ç›kt›¤›n› belirterek pa-
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raya ihtiyac› olan ortaklar için 200 milyon dolarl›k fon kur-
duklar›n› söyledi.

Sat›c› temsilcileri Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu’yu da
elefltiren  Ulusoy, “Mukavelenin 3. maddesinde CEO’lar›n sat›fl-
tan kaç lira alaca¤› yazm›yor. Hiç gizlemeyin 18 milyon Euro
para al›rs›n›z. Bu CEO kimin CEO’su? Benim mi, ABD’nin mi? Sat-
mazs›n›z mahkemeye veririz sizi diyorlar. Me¤er CEO, ‘mal› su-
ya verdim’ demekmifl diye konufltu.

KKKKRR’’nniinn  TTeemmssiillcciissii  AAyydd››nn  DDoo¤¤aann’’››nn  DDaammaadd››

UN Ro-Ro’yu borçlar ç›kar›ld›ktan sonra 680 milyon euroya
sat›n almak isteyen KKR bir özel yat›r›m flirketi. fiirketin Tür-
kiye Akdeniz temsilcili¤ini eski bakanlardan Ersin Faralya-
l›’n›n o¤lu ve Ayd›n Do¤an’›n en küçük k›z› Begümhan ile evli
olan Ahmet Faralyal› yap›yor. fiirketin yönetti¤i portföyün ciro
de¤eri 150 milyar dolara ulafl›yor. Bir süre önce KKR’n›n tem-
silcileriyle görüfltü¤ünü söyleyen Ulusoy, “fiirketin temsilcisi
Ersin Faralyal›’n›n o¤luymufl, bir Amerikal›yla beni ziyaret etti-
ler. Bana ‘sizin hasta oldu¤unuz’ söylendi dediler. Amerikal›
John diyor ki ‘ben bu k›za afl›k oldum’. Biz de ‘bu flirketi 
size satarsak bize aptal demezler mi’ dedik” fleklinde konufltu.

AAvvrruuppaa  iillee  bbaa¤¤››mm››zz  kkeessiilliirr

UN Ro-Ro’nun büyük ortaklar›ndan biri olan Gökbora Ulusla-
raras› Tafl›mac›l›k’›n Baflkan› fienol Çak ise “KKR, bu ifli daha
önce hiç yapmam›fl. Yar›n öbür gün flirketi satacaklar. Kimin
alaca¤› belli de¤il, Türkiye ile liman ve deniz sorunu olan bir
ülkenin flirketi al›rsa ne olacak? Ayr›ca KKR yar›n bu flirket
kârl› de¤il deyip gemileri al›p giderse Türk nakliyecilerinin
Avrupa ile ba¤lant›s› kesilir. O nedenle bu sat›fl çok riskli”
uyar›s›n› yap›yor. (Akflam, 28 Eylül 2007)

UUlluussooyy::  ‹‹hhttiiyyaacc››  oollaann››nn  hhiisssseessiinnee  ttaalliibbiizz

Akfen Yönetim Kurulu Baflkan› Hamdi Ak›n’la sat›fl konusunda
olumlu görüflmeler yapt›klar›n› da belirten Saffet Ulusoy, Hamdi
Ak›n’›n, “Sizden satmak istemeyenler benimle ortak olsun; yüzde
35-40 size, yüzde 60 da bana kals›n, bu ifli siz bildi¤iniz için
yönetim de sizde olsun, biz talibiz’ dedi¤ini aktard›.

““SSaatt››flflttaa  SSoorruu  ‹‹flflaarreettlleerrii  vvaarr””

Sat›fl için önce imza verdi¤ini kabul eden Saffet Ulusoy,
“Evet, ben imza verdim. O gün kavga vard›, ‘flerre lanet’ dedim.
Fakat, mukavelenin içini okudu¤umuzda bir sürü soru iflareti 
oldu¤unu gördüm. Örne¤in akl›mda kalan bir tanesi: ‘CEO, bu 
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sat›fltan pay al›r’ mukavelenin 3. maddesinin C f›kras›. Kaç lira
alaca¤›n› yazm›yor. 10 lira m›, 20 lira m› belli de¤il. Hiç
gizlemeyin. 18 milyon Euro komisyon al›rs›n›z. Ben 17 tane gemi
siparifli ald›m. Hepsinden de komisyon ald›m, siz de bunu al›r-
s›n›z. Aç›klay›n millete. Çünkü bu para, ortaklar›n cebinden
ç›kacak. De¤ilse ispat edin, anlayay›m bu ifli. Sonra, bu gemi-
lerin sat›fl›nda çal›flan 12 müstahdemle konufltum, sosyal hakla-
r›n›n tamam› bol miktarda ödenecekmifl. Kimden verecekler? 
Sizin cebinizden al›p, kendileri verecek” ifadelerini kulland›.

RReekkaabbeett  KKuurruulluu’’nnuu  aaflflmmaakk  iiççiinn  ddöörrtt  flfliirrkkeett  kkuurruullmmuuflfl

Amerikal› fon kuruluflu KKR’nin 21 Eylül tarihinde 4 yeni
flirket kurdu¤unu söyleyen Gökbora Ticari Baflkan› fienol Çak,
KKR’nin Rekabet Kurulu engelini de böyle aflmay› planlad›¤›n›
öne sürdü. UN Ro-Ro’nun da asl›nda 4 flirketten ibaret oldu¤u-
nu belirten Çak, “fiirketlerin kurulufl tarihi 21 Eylül 2007. ‹ki
de ‹talya’da kurdular. ‹flin daha da enteresan›, flirketlerin
sermayesi 50 bin YTL. Milyar Euro’luk bir sat›fltan söz ediyoruz.
Alacak firman›n sermayesi 50 Bin YTL. 4 flirket kurulmas›n›n
nedeni, sat›fl›n Rekabet Kurulu’ndan geçmesi içindir. Sat›fl› iste-
yenler bunu göz ard› etmesin” aç›klamas›n› yapt›.
(Dünya, 28 Eylül 2007)

UUNN  RROO--RROO  hhaallkkaa  aaçç››ll››rrssaa  ddee¤¤eerrii  11  mmiillyyaarr  eeuurroo  oolluurr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ulaflt›rma ve 
Lojistik Sektör Meclisi Baflkan› Çetin Nuho¤lu, UN RO-RO yöne-
ticilerine ve ortaklar›n tümüne bir mektup gönderdi¤ini, flir-
ketin yüzde 40’›n›n halka aç›lmas› halinde 1 milyar euroluk 
de¤ere ulaflaca¤›n› aç›klad›.

Çetin Nuho¤lu, UN Ro-Ro yöneticilerine ve ortaklar›na yaz-
d›¤› mektupta flirketin stratejik önemini vurgulad›¤›n› aktard›.

UN Ro-Ro’ya 910 milyon euroya talip olan Amerikal› fon flir-
keti KKR’›n da 3-6 ay sonra flirketi halka açaca¤› iddias›nda
bulundu. (Referans, 29 Eylül 2007)

BBaakkaann  YY››lldd››rr››mm::  ‹‹flfllleerr  uussuullüünnee  ggöörree  oolluurrssaa
kkiimmiinn  aalldd››¤¤››  iillggiilleennddiirrmmeezz

UN Ro-Ro Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy’un, Ulaflt›rma 
Bakanl›¤›’ndan görüfl ald›¤›na iliflkin aç›klamas› ile ilgili Bakan
Binali Y›ld›r›m, konuyla ilgili görüfl al›nd›¤›n› söyledi. “Mal
baflkas›n›n mal›, alan baflkas›. Bizi flunun için ilgilendiriyor,
bizim Avrupa’ya ithalat ve ihracat›m›z›n yüzde 80’i bu hat üze-
rinden yap›l›yor. Dolay›s›yla stratejik önemi var. ‹fller usu-
lüne göre yap›l›rsa kimin ne ald›¤› ve ne verdi¤i bizi ilgi-
lendirmez. Kimsenin ifl yapmas›na, yat›r›m yapmas›na engel
olmay›z” dedi.
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SSaatt››cc››::  HHeerrkkeess  ttaavvrr››nn››  bbaa¤¤››mmss››zz  oorrttaayyaa  kkooyymmaall››

T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c› da, UN Ro-Ro meselesinin bir “aca-
yiplik” haline geldi¤ini belirterek, UN Ro-Ro’yu yöneten pro-
fesyonellerin “ak›l tutulmas›” içinde oldu¤unu öne sürdü. Her-
kesin bu konudaki tavr›n› kurumlardan ba¤›ms›z olarak ortaya
koymas› gerekti¤ini dile getiren Sat›c›, “Taraf olan, tarafl›-
¤›n› Türk ihracatç›s›n›n menfaatlerinden yana kullanmayan nak-
liyecilerimizi de bir yana not ediyoruz. E¤er bu serbest piya-
saysa, bizler tercihlerimizi yaparken, yan›m›zda, arkam›zda kim
durduysa ona göre tavr›m›z› koyaca¤›z” dedi. (Dünya, 29 Eylül 2007)

FFaarraallyyaall››  UUlluussooyy’’aa  ggiittttii  iiflfl  bbiittttii!!

“Sinek küçük ama mide buland›r›r” derler. Dünya devi KKR’nin
de midesi bulanm›flt›. ...

ABD’li yöneticiler, yüzde 85 oran›ndaki hissesine 910 mil-
yon Euro yani 1 milyar 250 milyon dolar verdikleri UN Ro-Ro’da-
ki geliflmelerden çok rahats›z, o yüzden flirketin vizyoneri ve
kurucu orta¤› Saffet Ulusoy’u özellikle dinlemek istemifller.

Çünkü flirketin sat›fl› 3 Eylül’de kesinleflince, bir anda en
az yüzde 40’l›k hisseyi temsil eden ortaklar, “Sat›fl fleffaf ol-
mad› o yüzden hissemizi satmayaca¤›z,” diye aya¤a f›rlad›. Yö-
netimin sat›fl yetkisi verdi¤i yönetici ortaklar ise, “Yok ca-
n›m bu ifl bitti, sat›fl tamam,” deyince KKR, ortak kavgas›n› an-
lamakta çok zorland›.

HHaakkss››zz  mm››??

KKR yöneticileri önce Ulusoy’u dinlediler. Sonra, “Yapt›¤›-
m›z harcamalar bizim aç›m›zdan problem  yaratmaz. Ortaklar ara-
s›nda sorun varsa, hemen çekiliriz!” dediler. Sonuçta bu tip
özel fon flirketleri risk almaktan hofllanm›yor. Ortaklar›n tam
onay›n› istiyor. ...

Diyece¤imiz o ki, KKR, 20 Eylül’de Trieste Bidco, Trieste
Holdco, Trieste Midco ad›yla üç ayr› flirket kurdu. Bu flirket-
lerin Türk orta¤› Ahmet Faralyal›. Lojistik sektöründe nas›l
bir yolculu¤a ç›k›lacak, do¤rusu çok merak ediyorum!

Görünen köy k›lavuz istemiyor. Sat›fl zor görünüyor. Kim ne
derse desin, bu sat›fl olay› bir aile ortakl›¤›n› bitirdi! Ama
yedi y›ld›r konuflmayan iki eski dostu bar›flt›rd›. UND’nin iki
eski baflkan› Çetin Nuho¤lu ile Saffet Ulusoy el s›k›flt›, art›k
görüflüyor.
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Ancak benim üzerinde durdu¤um konu baflka. Lojistik sektörü
niye stratejik?

Ulaflt›rma Bakan›, D›fl Ticaret’ten Sorumlu Devlet Bakan›!
Lütfen bilgi verin! (Meliha Okur/Sabah, 29 Eylül 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  kkiilliiddiinnii  HHaammddii  AAkk››nn  ççöözzeecceekk

‹fladam› Hamdi Ak›n, Saffet Ulusoy’u ABD’den arayarak, “Tek-
lifimi 920 milyon Euro’ya ç›kard›m. Beni bekle” dedi. T‹M de
talipler aras›na girdi.

UN Ro-Ro’nun bu ay›n bafl›nda 910 milyon Euro’ya KKR adl›
ABD’li yat›r›m fonuna sat›fl›nda Afken Holding’in patronu Hamdi
Ak›n kilit isim haline geldi.

Daha önce 900 milyon Euro ile ikinci yüksek teklifi veren
Ak›n, ‘Ölürüm de KKR’ye sat›fla raz› olmam’ diyen Saffet Ulu-
soy’u ABD’den arayarak teklifini 920 milyon Euro’ya ç›kard›.
Sat›fla karfl› olan bir baflka isim Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
(T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c› da, “Resmen ihracatç›lar olarak biz
de talibiz. Param›z haz›r. Gerekirse Hamdi Ak›n ile birlikte
hareket ederiz” diye konufltu. 

BBiizzii  kkooyyuunn  ggiibbii  ssaatttt››llaarr

Baz› küçük ortaklar›n hisselerini sat›n almak üzere temas-
lar yaparken görüfltü¤ümüz Saffet Ulusoy “KKR’ye sat›fl için 
imzalar alelacele at›ld›, mukaveledeki baz› maddeleri görünce
vazgeçtim. fiimdi yüzde 50 hisseyi elinde bulunduran ortak 
sat›fla raz› de¤il. Biz 100 milyon dolar daha verip yüzde 65
olaca¤›z ve bu sat›fl› iptal edece¤iz” dedi.

Ulusoy, sat›fl sürecini yöneten flirketin CEO’su Cüneyt Sola-
ko¤lu ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol Soylu’ya yine yüklenerek
sözlerine flöyle devam etti: “Paray› gördüler, flafl›rd›lar. 
Asl›nda birçok orta¤›m›z satmak istemiyor ama paraya ihtiyaç-
lar› var. Hamdi Ak›n beni ABD’den arad›, ‘920 milyon Euro 
verece¤im bana sat. Satmak istemeyen varsa da benimle ortak
kals›nlar’ dedi.  O¤uz Sat›c› ile de konufltum, o da ‘Biz ala-
l›m’ diyor. Türkler varken biz neden ABD’lilere satal›m ki? Bu
CEO denen adamlar vatan haini. Ama tabi bizde de kabahat var,
ihmal ettik. KKR’ye bizi koyun gibi satt›lar. Ot otlarken sa¤a
sola bakmad›k. fiimdi u¤rafl›yoruz.”
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UUyydduurruukk  flfliirrkkeettee  ttiiflflöörrtt  ggiiyyiillddii

Daha önce de UN Ro-Ro’ya talip olan ve sat›fla Saffet Ulu-
soy’dan sonra en çok karfl› ç›kan isimlerden biri olan O¤uz 
Sat›c›’da “Biz UN Ro-Ro’ya talibiz kardeflim. Gerekirse Hamdi Ak›n
ile birlikte, gerekirse baflka giriflimcilerle birlikte hareket
ederiz” dedi. Sat›c›, UN Ro-Ro’nun büyümesinde ihracatç›lar›n,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ve Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›’n›n da pay› oldu¤unu kaydederek,  “Biz bu iflin fiili de¤il
öznesiyiz. Alan fon, buray› daha kârl› bir Güney K›br›sl› yat›-
r›mc›ya satarsa ne olacak? Önümüze her geleni yatak odas›na sok-
mayaca¤›z herhalde. Türkiye’de uyduruk bir demir çelik flirketi
sat›l›rken k›rm›z› beyaz tiflörtler giyildi. UN Ro-Ro stratejik
bir mal ve elimizin alt›ndan kayd›rmaya çal›fl›yorlar” dedi.
(Sabah, 30 Eylül 2007)

MMoonnooppoollee  kkaarrflfl››  ddeevvlleett  tteeddbbiirr  aallmmaall››

U.N RO-RO’ nun büyümesinde UND, T‹M, TOBB ve kamunun özel
deste¤inin etkili oldu¤unu belirten T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›,
”Umuyorum ki Devlet önümüzdeki dönemde bu monopolün Türkiye
üzerinde s›k›nt› yaratmamas› için gerekli tedbirleri alacakt›r”
dedi.

BBiirr  ddee  RROO--RROO  ttaarrtt››flflmmaass››  vvaarr...... SSoonn  ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmeeyyii  ssiizzddeenn  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??

Bir yanl›fl anlama oldu burada. Biz sat›fla de¤il sat›lma flek-
line karfl› ç›kt›k. Sat›fl, gerekti¤i kadar fleffaf olmad›. Özel-
lefltirmelerin süratle yap›lmas› gerekti¤ini savunurken, özel
sektörün kendi evindeki bir flirketin sat›l›p sat›lmamas› konu-
sunda tav›r koyacak durumda de¤iliz. Tav›r koydu¤umuz durum sat›l-
ma biçimi. fiirketin bizlerden uzaklaflt›r›larak sat›lma biçimi.

BBuu  ppllaannll››  oollaarraakk  mm››  yyaapp››lldd››  ssiizzccee??

Bunu bilmemize imkan yok. Ama bu flirketin var olmas›nda 
ortaklar›ndan, yöneticilerinden ziyade bizlerin, bu alanda 
faaliyet gösteren UND, T‹M’in, TOBB’un D›fl Ticaret Müsteflarl›-
¤›’n›n, Ulaflt›rma Müsteflarl›¤›’n›n, Maliye Müsteflarl›¤›’n›n
özel deste¤i ve ilgisi var. Hiçbir yerde özel sektöre ait böyle
bir flirket monopol haline çevrilmez. Umuyorum ki Devlet mutlaka
önümüzdeki dönemde bu monopolün Türkiye üzerinde s›k›nt› 
yaratmamas› için gerekli tedbirleri alacakt›r. 
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AAmmeerriikkaall››  bbiirr  flfliirrkkeettiinn  ssaatt››nn  aallmm››flfl  oollmmaass››  ssiizzii
eennddiiflfleelleennddiirriiyyoorr  mmuu??

Bahsi geçen fon flirketi sa¤lam, güçlü bir flirkettir. Bizim
sorgulad›¤›m›z fley, bu sat›fl›n sonras›ndaki sat›fllarda flirke-
tin nereye gidece¤i. Ama ne olursa olsun her fley Devlet’in 
düzenlenmesine ba¤l›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n, Maliye Bakanl›-
¤›n›n, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n yapaca¤› düzenleme tüm 
hesaplar› de¤ifltirebilir.

GGeelleecceekkttee,,  nnaakklliiyyeecciilleerrllee  bbeerraabbeerr  RROO--RROO iiflfliinnee
ggiirrmmeeyyii  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Tabii ki, nakliyeciler mevcut RO-RO flirketlerinin ortakla-
r›yla s›n›rl› de¤il. Önümüzdeki dönemde bu alanda rekabetin 
artaca¤›n› düflünüyorum. Belki de Türkiye’de nakliyeci ve ihra-
catç› aç›s›ndan daha hay›rl› bir süreç bafllad›. Bekleyip göre-
ce¤iz. (UND’nin Sesi, Ekim 2007)

‹‹kkii  bbaakkaann  ddaa  ssaatt››flflaa  kkaarrflfl››......

Binali Y›ld›r›m ve Kürflat Tüzmen UN-RoRo sat›fl› ile tedir-
gin olduklar›n› her f›rsatta belirtiyorlar.

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve D›fl Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen de geçti¤imiz aylarda dergimize
yapt›klar› aç›klamalarda “bu sat›fla gönlümüz raz› de¤il” de-
mifllerdi. Dergimizin Mart say›s›nda röportaj›na yer verdi¤imiz
kendisi de denizcilik kökenli olan Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m, UN-RO-RO’nun yabanc›lara sat›laca¤› yönündeki haberler
üzerine flu yorumda bulunmufltu. “UN RO-RO Akdeniz’in en büyük
RO-RO flirketi. Bana göre sat›lmasa daha iyi olur. Benim gönlüm
bundan yana.” Geçti¤imiz ay görüfltü¤ümüz Kuflat Tüzmen ise UN
RO-RO’nun yabanc›lara sat›lma ihtimalini de¤erlendirirken
“Aç›kças› globalleflen dünyada hangi sektör ne flekilde hareket
edecekse onlar› engellememek gerekti¤ine inan›yorum. Ama baz›
fleyler vard›r ki; Türk bayra¤› tafl›yordur, yani bizim strate-
jik sektörümüzdür. E¤er alan firma ayn› görevleri lay›k›yla ye-
rine getiremezse Türk bayra¤›n›n temsiliyle ilgili bir s›k›n-
t› do¤abilir. Bir de stratejik sektörlerimizi tehdit de¤il de
f›rsat unsuru haline getirecek çal›flmalar yapmal›y›z. Oturup da
’kim al›rsa als›n’ dersek ileride bunun s›k›nt›s›n› daha çok
çekebiliriz” demiflti.

175



PPeeflflkkeeflfl  ççeekkiillmmiiflflttii,,  flfliimmddii  ssaatt››ll››yyoorr

CHP ‹stanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumo¤lu, sat›fl haber-
lerinin yay›lmas› üzerine ‹stanbul Pendik’teki RO-RO liman›n›n
birilerine peflkefl çekildi¤ini söyleyerek, neden sat›fla ç›kar›l-
d›¤›n› sormufltu. 

CHP ‹stanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumo¤lu, ‹stanbul’daki
RO-RO liman› yap›m›nda ‘dünyada efli benzeri görülmemifl bir fley
yafland›¤›n›’ savunarak, “Bu proje birilerine ba¤›flland›. Ne oldu,
flimdi oray› sat›yorlar. Ülke kaynaklar›n› ‘ben iktidar›m’ diye
bu denli birilerine peflkefl çekmeye kimin ne hakk› var? Bakan-
l›k, bu grubun bask›s›yla T1 tafl›mac›l›¤›n› kabul etti” demiflti.
(Ambar Dergisi, Ekim 2007)

KKKKRR’’nniinn  tteekklliiffii 55  EEkkiimm’’ee  kkaaddaarr  iimmzzaayyaa  aaçç››kk

ABD’li Kohlberg  Kravis Roberts (KKR), UN RO-RO’yu sat›n almak
için 910 milyon euroluk teklif verdiklerini do¤rulad›. KKR dün
yapt›¤› aç›klamada, UN RO-RO Grubu’nun bütün hissedarlar›na
yap›lan teklifin, 1-5 Ekim tarihleri aras›nda imzaya aç›k ka-
laca¤›n› duyurdu. 

Aç›klamada flöyle denildi: “KKR firmas›, tamam› KKR taraf›n-
dan yönetilen yat›r›m fonlar›na ait olarak kurulmufl bir flirket
olan Trieste Bidco Denizcilik ve Tafl›mac›l›k Afi’nin UN RO-RO
‹flletmeleri Afi ve onun alt flirketleri olan UN Deniz Tafl›mac›-
l›¤› Afi, UN Deniz ‹flletmecili¤i Afi ve UN Gemicilik Sanayi ve
Ticaret Afi’nin (UN RO-RO Grubu) yüzde 100 hissesine toplam 910
milyon euroluk firma de¤eri üzerinden teklif yapm›fl oldu¤unu
teyit eder.” KKR ayr›ca aç›klamas›nda UN RO-RO firmas›nda 
ço¤unlu¤u oluflturan pay sahibi ortaklar taraf›ndan temsilci
olarak seçilip yetki verilen Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu’ya
firma taraf›ndan hiçbir komisyon bedeli ödenmedi¤inin ve öden-
meyece¤inin de alt›n› çizdi. (Referans, 1 Ekim 2007)

UUlluussllaarraarraass››  YYaatt››rr››mmcc››llaarr  DDeerrnnee¤¤ii  BBaaflflkkaann››  TTaahhiirr  UUyyssaall

UUNN  RROO--RROO  ssttrraatteejjiikk  ddee¤¤iill,, ssaatt››llmmaass››nnaa  ppoozziittiiff  bbaakk››yyoorruumm

YASED Baflkan› Tahir Uysal, kamuoyunda tart›flma konusu olan
UN RO-RO’ nun stratejik olmad›¤›n› söyledi. Uysal, “Türkiye 
sözünü yerine getiren ülke imaj›n› güçlü flekilde ortaya
koymal›” dedi.
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UN RO-RO’ nun ABD’li Kohlberg Kravis Roberts’a (KKR) sat›-
fl›na iliflkin tart›flmalar sürerken Uluslararas› Yat›r›mc›lar
Derne¤i (YASED) Baflkan› Tahir Uysal, sat›fla olumlu bakt›¤›n›
söyledi. Uysal, “Bir sat›flta as›l kritik olan konu e¤er bu bir
imtiyaz ise tabii ki bunun çok iyi irdelenmesinde yarar var.
Ama burada bir imtiyaz m›d›r? Hiç de¤ildir. UN RO-RO’nun stra-
tejik oldu¤unu söylemek anlaml› de¤il. Dolay›s›yla bunun sa-
t›lmas›n› ben pozitif olarak alg›l›yorum” diye konufltu.
(Referans, 1 Ekim 2007)

AAkk››nn::  KKiimmsseeyyii  aarraammaadd››mm  bbiizz  iikkiinncciiyyiizz,,  bbeekklliiyyoorruuzz

UN RO-RO’ya teklif veren gruplardan Akfen Holding’in Yönetim
Kurulu Baflkan› Hamdi Ak›n, “Ben ABD’den kimseyi aramad›m. Biz
UN RO-RO ihalesinde ikinci olduk. KKR bu iflten çekilmedikçe,
‘biz vazgeçtik’ demedikçe, bizim ortaya ç›kmam›z söz konusu de¤il,”
dedi. Afken Holding’in UN RO-RO’ya 850 milyon Euro’luk bir 
fiyat teklif etti¤i biliniyor. UN RO-RO’nun fikir babas› ve 
kurucu hissedar› Saffet Ulusoy bir süredir, “Ben bu sat›fl› 
istemiyorum. Ulaflt›rma Bakan› da istemiyor. Satacaksak yerli
sermayeye satal›m” deyip, Hamdi Ak›n’dan yana lobi yap›yor.
(Hürriyet, 1 Ekim 2007)

UU..NN  RROO--RROO  iihhaalleessiinnddee  ttaarrtt››flflmmaallaarr  aalleevvlleenniiyyoorr

RODER Yönetim Kurulu Baflkan› Ulusoy, gazetelere ilan vere-
rek U.N RO-RO’ ya talip olan KKR adl› firman›n ihaleden kâr
amac› güttü¤ünü ve en k›sa sürede pazarlayarak satmak isteye-
ce¤i endiflesini tafl›d›klar›n› söyledi.

U.N RO-RO ve RO-RO Gemi ‹flletmeleri ve Kombine Tafl›mac›lar›
Derne¤i (RODER) Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy, gazete-
lere verdi¤i ilanla, “Yetki verdikleri ‘temsilcilerin’ bundan
böyle onlar›n nam›na hiçbir flekilde hareket ve ba¤lay›c› söz-
leflmeler yapma yetkilerinin bulunmad›¤›n›; hak ve menfaatlerini
ihlal edecek ifllemler ve u¤rayacaklar› zarar sebebiyle yasal
haklar›n›n sakl› oldu¤unu” duyurdu. Ulusoy, süreç sonunda “sat›fl
konusu pay senetlerinin piyasa ve rayiç de¤erlerinin saptanma-
s›nda, piyasa flartlar›, deniz tafl›mac›l›¤› ve Türk ihraç ürün-
lerinin deniz tafl›mac›l›¤›ndaki potansiyel önemi ile sat›fla konu
U.N flirketlerinin Avrupa ve dünya tafl›mac›l›k piyasas›nda 
haiz oldu¤u öncü hüviyetleri ve bu flirketlerin global sermaye
piyasas›ndaki “good will”leri (iyi niyet) iyice de¤erlendiril-
meden, pay senedi bedellerinin sübjektif de¤erlendirmelerle
saptand›¤›n›” savundu. (Yeni fiafak, 2 Ekim 2007)
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UU..NN  RROO--RROO’’nnuunn  ssaatt››flfl››nnddaa  yyüüzzddee  5511  lloobbiissii  bbaaflflllaadd››

U.N RO-RO’ da bafl›n› Saffet Ulusoy’ un çekti¤i sat›fla karfl›
ortaklar›n hisse oran› yüzde 45’i geçerken, KKR de Citigroup
ile birlikte dün brifing vererek ço¤unluk hisse ve yönetimin
kendisinde kalmas›n› yeterli buldu¤unu bildirdi. Hilton Ote-
li’nde bir banko kuran KKR yönetimi, hisselerini satmak iste-
yenleri bekledi¤ini kaydederken, iki taraf da ortaklar› kendi
taraf›na çekmek için ikna turlar›na bafllad›.

KKR yönetimi ortaklarla, “Sat›fl görüflmelerine bafllad›ktan
sonra baz› ortaklar›n vazgeçti¤ini duyuyoruz. Ancak ço¤unluk
hissesi ve yönetimin bizde olmas› bizim için yeterli. fiu anda
da bu noktada görünüyoruz” görüflünü paylaflt›.

GGaazzeetteeyyee  iillaann  vveerrddiilleerr

Hilton Oteli’nde bir banko kuran KKR yönetimi, hisselerini
satmak isteyenleri bekledi¤ini kaydederken, iki taraf da 
ortaklar› kendi taraf›na çekmek için ikna turlar›na bafllad›.
Sat›fl isteyen ve istemeyen ortaklar›n oran›n›n çok yak›n olmas›
ikna turlar›n›n çetin geçece¤ini gösteriyor. Bu arada Saffet
Ulusoy ve 18 ortak, gazetelere ilan vererek KKR ile var›lan 
mutabakat› kabul etmediklerini aç›klad›. 

CCiittiiggrroouupp::  HHaallkkaa  aarrzzddaann  eenn  ffaazzllaa  663300  mmiillyyoonn  eeuurroo  ggeelliirr

Brifingde baz› ortaklar›n halka arz talebini yan›tlayan 
Citigroup yöneticileri, U.N RO-RO ortaklar›na flu bilgiyi verdi:
“Halka arz bir yöntemdir ancak en fazla yüzde 40’›n› arz ede-
bilirsiniz. Bu da gerekli prosedürler halledilece¤inden, Ekim
2008’den önce gerçekleflmez. Bizim yapt›¤›m›z araflt›rmalara göre
halka arzdan elde edilecek gelir en fazla 630 milyon euro ola-
bilir.” (Vatan, 2 Ekim 2007)

KKKKRR,, BBaakkaann’’ddaann  rraannddeevvuu  bbeekklliiyyoorr!!

Sektörde UN Ro-Ro sat›fl›yla ilgili tart›flmalar yüzünden tan-
siyon çok yüksek. UND yönetimi, “Ben flirketi satt›rmam” diye
kendi yöneticilerine bayrak açan ulusalc› serbest piyasac› 
ihtiyar kurt Saffet Ulusoy’a tam destek veriyor. Ayr›ca, “100
milyar dolar ihracat!” diye yola ç›kan ve bu hedefi aflan Tür-
kiye ‹hracatç›lar Meclisi de (T‹M) Ulusoy’un yan›nda yer al›-
yor. Sözün özü, UN Ro-Ro sat›fl›nda taraf çok! Tart›flma bol! ...

Yanl›fl anlafl›lmas›n, UN Ro-Ro hissedarlar› özellefltirme kar-
fl›t› eylem yapan iflçi sendika baflkan› de¤il. Onlar çok s›k› piya-
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sac›. Zaten UN Ro-Ro’nun  patronlar›n›n yar›s› sat›fla de¤il,
özel yat›r›m fonu KKR’ye karfl› koyuyor. Ço¤u, KKR’nin global
ölçekte büyük bir fon flirketi oldu¤unu çok çok iyi biliyor. 
Onlara göre, KKR deniz tafl›mac›l›¤› ve lojistik konusunda bil-
gisiz. Bu flirketi ileride bir baflka flirkete satacak. Bu durum
s›k›nt› yaratacak. Üstelik fon flirketleri bu tip yat›r›mlardan
y›lda en az yüzde 15 kâr beklentisiyle yat›r›m yap›yor. Yat›-
r›lan para ve konulan kâr hedefi ise navlun ücretlerinin 
kesinkes artmas› anlam›na geliyor. Bu hesap TIR’c› ve ihracat-
ç›lar› alt üst ediyor. O yüzden herkes geçen hafta Saffet Ulu-
soy’u ziyaret eden KKR yönetimini yak›n takibe ald›. Sektör,
KKR’nin havlu atmas›n› bekliyor. Kulislerde ne olup bitti¤ini 
takip ediyor. KKR ise bekliyor, “‹mza atmaya gelin,” diyor. 
Rotay› Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na çevirmifl durumda. ...

Sat›fl›, y›lan hikâyesine dönen, üniversitelerde ders diye
okutulacak, UN Ro-Ro’nun kilit ismi art›k Afken Holding’in pat-
ronu Hamdi Ak›n....

Ak›n, “Ortal›¤› tahrik etmifl gibi görünsem de olay›n benimle
ilgisi yok,” diyor. Kolay m›? 

Lehman Brothers ile birlikte 900 milyon Euro vermifl, herkes
gibi Ak›n da bekliyor. 

O yüzden UN Ro-Ro Yönetimi ortaklar›na bir ça¤r› yapt› ve
dün herkesi Hilton Oteli’ne toplad›. Ortaklar›n›n yar›s› top-
lant›y› d›flardan izledi. Toplant›ya kat›lan ortaklar ise
KKR’nin haz›rlad›¤› sunuma kilitlendi. Sunum iyi, sinirler ger-
gindi. Kafalar kar›flt›. Hesaplar kar›flt›. Kafalar›
kar›flt›rmayan tek fley; sektörün stratejik olmas›... Ama anla-
fl›lan o ki, herkes flimdilik para hesab› yap›yor.
(Meliha Okur/Sabah, 2 Ekim 2007)

SSoollaakkoo¤¤lluu::  UUNN  RRoo--RRoo’’yyuu  ssaattaarr››zz  UUlluussooyy  ddaa  iimmzzaallaarr

ABD’li KKR’ ye sat›fl› tart›flma ç›karan UN Ro-Ro’nun CEO’su 
Solako¤lu “Cumaya kadar sat›fl› tamamlar›z. Karfl› ç›kan Ulusoy
da imzay› atar” dedi.

UN Ro-Ro’nun ABD’li KKR’ye sat›fl› konusunda kurucu baflkan
Saffet Ulusoy’un boy hedefi haline gelen ve sat›fltan komisyon
almakla suçlanan UN Ro-Ro’nun CEO’su Cüneyt Solako¤lu ilk kez
suçlamalar› yan›tlad› ve deyim yerindeyse patlad›. Dünden iti-
baren 45’i büyük toplam 117 hissedar kifli ve kuruluflu KKR ile
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imzalanan nihai sözleflmeyi anlat›p imzalatmak için Hilton Ote-
li’ne davet ettikleri hat›rlatan Solako¤lu “‹lk gün çok iyi
geçti. Sözleflmeyi ve KKR’yi anlatt›k kafalar›na yatt›. Cuma 
gününe kadar bu ifli bitiririz. Görürüsünüz Saffet Ulusoy da 
imzalayacak” diye konufltu. Perflembe günü oteldeki sözleflme 
görüflmelerini bas›na açacaklar›n› kaydeden Cüneyt Solako¤lu,
Saffet Ulusoy ve sat›fla karfl› ç›kanlar› yalan söylemekle suç-
lad›. ‘Yalanla ifltigal ediyorlar. Karfl› ç›kanlar yüzde 51 
de¤il yüzde 15’e bile ulaflamazlar’ diyen Solako¤lu  “yalanlar›”
tek tek s›ralad›: “Hamdi Ak›n’›n Saffet Ulusoy’u arad›¤› ve 920
milyon Euro teklif etti¤ini söylediler yalan ç›kt›. Ak›n 
yalanlad›. ‘CEO Solako¤lu 18 milyon Euro komisyon’ ald› dedi-
ler KKR yalanlad›. En son hükümet de karfl› dediler o da do¤ru
ç›kmad›. Baflka örnek istiyorsan›z Haluk Ulusoy ile konuflun.”

99  aayyddaa  bbeelliirrlleeddiikk

910 milyon Euro’luk rakam› gelifligüzel de¤il, 9 ayl›k bir
çal›flman›n sonucunda belirlediklerini de vurgulayan Solako¤lu
“Yabanc› almas›n diyorlar. Baflbakan’dan  Maliye Bakan›’na 
kadar herkes bugün yabanc› fonlar›n peflinde. KKR çok iyi bir
seçim. fiahsi tahminim Saffet Ulusoy da gelip sözleflmeyi imza-
layacak” dedi. Öte yandan Solako¤lu, KKR’nin finansman proble-
mini tamamen çözdü¤ünü ve yerli ve yabac› bankalardan kredi 
sorununu çözdü¤ünü kendilerine bildirdi¤ini de sözlerine 
ekledi. (Star, 3 Ekim 2007)

YYaaflflll››  kkuurrtt  SSaaffffeett  UUlluussooyy  KKKKRR  ffoonnuunnaa  yyeenniikk  ddüüflflttüü  

UN Ro-Ro’n›n ABD’ li yat›r›m fonuna sat›fl›na karfl› ç›kan Saf-
fet Ulusoy’u yan›ndakiler terk etti. Sat›fla imza verenlerin
oran› % 60’› buldu. Ulusoy, “Hakk›m› helal etmem” diyor.

UN Ro-Ro’nun 910 milyon Euro’ya Kohlberg Kravis Robert (KKR)
adl› ABD’li yat›r›m fonuna sat›fl›na karfl› bayrak açan UN Ro-Ro
Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy, savaflta yenik düfltü. 
“Yan›mda yüzde 45’i temsil eden ortaklar var. Yüzde 10-15 his-
seyi daha toplad›k m› sat›fl› iptal ederiz” diyen ve küçük 
ortaklardan hisse al›m› için masaya oturan Saffet Ulusoy’u 
yan›ndakiler de terk edince temsil etti¤i kitlenin oran› yüzde
40’a düfltü. Evine çekilen Saffet Ulusoy, “Benim yan›mda kalan-
lar sa¤lam durmad›. ‹fl Bankas›’ndan 100 milyon Euro kredi 
çekip satmak isteyenlerden hisse alacakt›k. Ama yan›mdaki 
büyük ortaklardan kaçanlar oldu. fiahap (Çak), Tamer Türker,
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Erol Soylu kaçt›. Bunlar paray› gördüler delirdiler. Bu adam-
lar›n hepsi p....luk yapt›lar. Beni kahrettiler” dedi.

Yaklafl›k iki y›ld›r rahats›z olan Saffet Ulusoy, CEO Cüneyt
Solako¤lu’nu a¤›r bir dille elefltirmiflti. Bir ayl›k savafltan
dün ma¤lup ayr›lan Saffet Ulusoy oldukça üzgündü.“Bundan son-
ra ne yapacaks›n›z? UN Ro-Ro’daki görevinize devam edecek 
misiniz?” sorumuza Ulusoy,“Ben b›rakt›¤›m kar›n›n topu¤una 
dönüp bakmam. Bundan daha fazla iyilik olmaz. Befl kuruflu olma-
yan adamlar›n cebine para girdi. Cenab› Allah flahittir, bugün
UN Ro-Ro’nun geldi¤i noktada at›lan her ad›mda benim eme¤im
vard›r. Kesinlikle hakk›m› helal etmem. Bana büyük ortaklar 
haber gönderiyor, arac› koyuyorlar, ‘Saffet Ulusoy bizim için
eskiden neyse bugün de odur. O büyük adamd›r’ diye. Satt›n›z
beni, büyüklü¤ü mü kald› bunun? Benim bu iflten s›tk›m s›yr›ld›.
Allah belalar›n› versin” fleklinde oldukça sert bir yan›t verdi.
“Bu fili ben yaratt›m, ama beni ezdi” yorumunu yapan Ulusoy,
“Bu yafltan sonra beni hasta olarak savafla sokacaklar. Yine kar-
fl›lar›na ç›kaca¤›m” dedi.

‘‘VVuurraaccaa¤¤››mm  aaddaamm››nn  aa¤¤zz››nnaa’’

UN Ro-Ro’nun sat›fl sürecinde kendisinin hastaland›¤›ndan 
yararlan›ld›¤›n› savunan Saffet Ulusoy, sat›fl sözleflmesine göre
CEO’lar›n pay alaca¤›n› dile getirerek, “Benim s›tk›m s›yr›ld›.
Ters taraf›ma gelecek vuraca¤›m adam›n a¤z›na. Almanya, ‹tal-
ya’dan devlet niflanesi verilmifl bir adam›m. Benim bu sat›fla
gönlüm raz› de¤il. Çünkü hem arkamdan doland›lar, hem hastal›-
¤›mdan faydaland›lar. ‹ki tane CEO, bald›r› ç›plak gizli 
gizli al›p ifli yürüttüler. Bu ifli oldu bittiye getirdiler” dedi.
(Sabah, 4 Ekim 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’yyuu  ssaavvaaflflttaa  ddoo¤¤uurrdduukk,,  kkööppüükktteenn  ppaayy››--
mm››zz››  aallmmaayyaa  bbaakkaall››mm

Balkanlar’›n göbe¤inde, Yugoslavya’n›n parçalanmas›yla so-
nuçlanan savafl›n patlad›¤› 1991 y›l› sonu... Türk TIR’lar›, Av-
rupa’ya ihraç ürünü tafl›yamaz halde... Uluslararas› nakliye
sektörü Bulgaristan, Yugoslavya üzerinden yürüyen tafl›ma tra-
fi¤ini Romanya- Macaristan veya Yunanistan-‹talya yönüne çevir-
se de karadan ulafl›m çok zor...

Dönemin Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) Baflkan› Saf-
fet Ulusoy önderli¤inde kafa kafaya veren sektör temsilcileri,
“deniz”e yöneldi: “Bir ro-ro flirketi kural›m. ‹stanbul-Trieste
(‹talya) aras›nda ro-ro köprüsü kural›m.”
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1993’te “TIR’lar gemide floförler havada” dedirten 48 ortakl›
UND Ro-Ro iflletmeleri A.fi kuruldu. fioförler araçlar›n› ‹stan-
bul’dan gemiye yüklüyor, kendileri uçakla gidip, Trieste lima-
n›ndan araçlar›n› teslim al›p Avrupa ülkelerindeki son nokta-
lar›na do¤ru yola koyuluyordu.

Uluslararas› nakliye flirketlerinin önemli bölümü deniz 
yolunu zamanla benimsedi. Avusturya gibi baz› ülkelerin, “TIR
geçifli vatandafllar›m› rahats›z ediyor” demesi deniz yoluna demir
yolunu ekledi. ‹stanbul’dan gemiye yüklenen TIR’lar Trieste’-
den sonra belirli bir güzergah› demiryoluyla geçer oldu. Bu 
geliflmeler de UND Ro-Ro’nun gemi say›s›n› artt›rd›. 

2001’e gelindi¤inde sektörde bu kez koltuk kavgas› patlad›.
Cüneyt Solako¤lu’nun da deste¤ini alan Çetin Nuho¤lu, 2001 
fiubat’›nda UND’nin efsane Baflkan› Saffet Ulusoy’u devirdi. Ulu-
soy, Nuho¤lu’na karfl› cephe açt›. Bir süre sonra Cüneyt Sola-
ko¤lu da Ulusoy cephesine geçti. Kavgalar s›ras›nda UND
Ro-Ro’nun ad›, UN Ro-Ro’ya dönüfltü. Çetin Nuho¤lu, “Deniz ula-
fl›m› art›k pek de verimli de¤il” demeye bafllad›. fiirketteki 
kiflisel hisselerini satt›.

Kap›flmaya karfl›n UN Ro-Ro’nun gemi say›s› 9’a, tafl›ma kapa-
sitesi y›ll›k 180 bin araca ç›kt›, yat›r›m büyüklü¤ü 650 mil-
yon Euro’yu buldu. “‹ki gemiye bir flirket” formülüyle UN 
Ro-Ro’ya ek olarak UN Deniz Tafl›mac›l›¤› A.fi, UN Denizcilik 
‹flletmeleri A.fi, UN Gemicilik A.fi flirketleri de devreye girdi.
UN Ro-Ro, 4 gemi siparifli daha verdi.

Derken UN Ro-Ro’nun Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy’un
ciddi sa¤l›k sorunlar› yaflamaya bafllad›¤› günlerde baz› ortak-
lardan öneri geldi: “Türkiye’de flirketlerin de¤eri çok yükseldi.
Baflta fonlar olmak üzere dünyada büyük paralar dolafl›yor. 650
milyon Euro yat›rd›¤›m›z flirketi sat›p köpükten pay›m›z› 
alal›m.” Bunun üzerine UN Ro-Ro’da hem CEO, hem ortak olan 
Cüneyt Solako¤lu’nun baflkanl›¤›ndaki ekip sat›fla dönük çal›fl-
may› bafllatt›, çerçeve çizildi: “Toplam de¤er en az 850 milyon
Euro olsun, sat›fla ortaklar›n en az yüzde 70’i destek versin.”

UN Ro-Ro vitrine ç›kt›, Hamdi Ak›n 850 milyon Euro verir-
ken, ABD’li yat›r›m flirketi Kohlberg  Kravis Robert (KKR) 910
milyon Euro’luk teklifle öne geçti. ‹lk anda hisselerin yüzde
87’sine sahip ortaklar, KKR’ye sat›fla s›cak bakt›.
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Ancak, sa¤l›k sorunlar› yüzünden ortalarda görünmeyen 
Saffet Ulusoy, sonradan sat›fla cephe açt›: “Kand›r›ld›m. UN Ro-
Ro’yu satt›rmam. Ulaflt›rma Bakan› ile kar›m da bu sat›fla karfl›.”

KKR’nin ortaklar›ndan onay alma süreci bugün tamamlan›yor
ama ço¤unluk sat›fla vize vermifl durumda... Onay verenler ara-
s›nda Saffet Ulusoy’un kardefli Y›lmaz Ulusoy da var...

Saffet Ulusoy, sonradan açt›¤› “satt›rmam cephesi”nde yenik
düfltü...

SSaaffffeett  BBeeyy,,  bbiizzee  ddee¤¤iill  kkeennddii  aaiilleessiinnee  bbaakkss››nn

UN Ro-Ro Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy’un “KKR’ye 
sat›fla karfl› benimle birlikte hareket ediyorlard›, kaçt›lar”
diye suçlad›¤› ortaklar aras›nda Türkerler’in patronlar›ndan
Tamer Türker de var. Tamer Türker’i arad›m, Çin’deydi: “Bizi
bafllang›çta bu sat›fla ikna eden Saffet Bey’di.” 

Tamer Türker’e, “Saffet Bey, sizin için de ‘Kaçt›lar, beni
yaln›z b›rakt›lar’ diyor” hat›rlatmas› yapt›m, yan›t› “Bizi
suçlayaca¤›na kendi ailesine baks›n” oldu...

Ulusoy ailesinde zaten uzun süredir bölünme süreci bafllam›fl-
t›, UN Ro-Ro olay› da ifli h›zland›rd›...

YY››llllaarrccaa  kkaavvggaa  eettttiilleerr,,  aayynn››  cceepphheeddee  bbuulluuflflttuullaarr

Saffet Ulusoy, 2001’de alt›ndan UND Baflkanl›¤› koltu¤unu 
çeken hemflerisi Çetin Nuho¤lu’yla o günlerden beri kavgal›y-
d›... Nuho¤lu’na bafllang›çta yard›m eden Cüneyt Solako¤lu’nu
k›sa sürede yan›na çekmifl, kavgay› birlikte yürütmüfllerdi.

Ancak, UN Ro-R’nun KKR’ye sat›fl› olay› “düflman kardefller”i
ayn› yolda buluflturdu. Ulusoy ve Nuho¤lu, “UN Ro-Ro KKR’ye sat›-
lamaz” cephesinde birleflti. Bu birlikteli¤i gören sektörden bir
ifladam›, “UND dergileri arflivlerde duruyor. Aç›p baksan›z, Çetin
Nuho¤lu’nun UN Ro-Ro’ya nas›l yüklendi¤ini göreceksiniz” dedi...

RROODDEERR’’ii  kkuurruupp  bbaaflflkkaann››  oolldduu

Saffet Ulusoy, UN Ro-Ro’yu büyütmek, sektöre daha iyi hizmet
verir hale getirmek için gecesini gündüzüne katt›. Kimi zaman
gemilerindizayn›nda rol oynad›, kimi günler Baflbakan ve bakan-
lar›n kap›s›n› afl›nd›rd›.

Ecevit hükümeti döneminde yapt›klar› ziyarette flu konunun
alt› çizildi: “Saffet Bey, bize gelip sektörün de¤il, bir 
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flirketin sorununu anlat›yorsunuz. Taleplerinizi sivil toplum
kuruluflu çat›s› alt›nda getirin.”

Saffet Ulusoy, bu öneriyi h›zla de¤erlendirdi, ortaklar›na
aktard›. RODER adl› dernek kuruldu, baflkanl›¤›na da Saffet Ulu-
soy getirildi...

Ulusoy, Çetin Nuho¤lu’ndan UND intikam›n› RODER’i kurarak
alm›fl oldu...

SSaaffffeett  UUlluussooyy,,  nneeddeenn  ssaatt››flflttaann  ddöönnmmeekk  iisstteeddii

UN Ro-Ro Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy, “Beni yan›l-
t›p, imza att›rd›lar” dese de, bafllang›çta KKR’ye sat›fla onay
veren yüzde 87’lik hissenin içine kendisi de girmiflti. Ön imza,
kamerayla da görüntülenmiflti.

Ancak, UN Ro-Ro’yu y›llarca elefltiren Çetin Nuho¤lu, baflkan-
l›¤›n› k›sa süre önce b›rakt›¤› UND’yle birlikte, flirketin
KKR’ye sat›fl›n› engellemek için harekete geçti. Türkiye ‹hra-
catç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c›’y› devreye soktu.
Sat›c›, Saffet Ulusoy’u arad›: “UN Ro-Ro ihracat›m›z için stra-
tejik önem tafl›yor. Bu flirketi KKR’ye satmay›n. ‹hracatç›lar
olarak birleflip al›r›z.”

O¤uz Sat›c›, bu tavr›n› çeflitli platformlardaki konuflmala-
r›yla da kamuoyu gündemine getirdi. Saffet Ulusoy, bunun üze-
rine KKR’ye sat›fla karfl› ç›kmaya bafllad›, y›llarca omuz omuza
çal›flt›¤› orta¤› ve UN Ro-Ro’nun CEO’su Cüneyt Solako¤lu ile
flirketin Genel Müdürü Erol Soylu’yu suçlad›. “Beni kand›rd›-
lar. fiirketi sat›p komisyon alacaklar. 20 milyon Euro eksik
alal›m ama flirketi bir Türk ifladam›na, örne¤in Hamdi Ak›n’a 
verelim. (Hürriyet, 5 Ekim 2007)

EEnn  ssoonnuunnddaa  SSaaffffeett  UUlluussooyy  ddaa  ‘‘uuyyaanndd››’’    

‘Ön anlaflmay› uyku mahmurlu¤u ile imzalad›m’ diyerek UN 
Ro-Ro’nun sat›fl›na sonradan karfl› ç›kan Saffet Ulusoy, ikinci
kez karar›ndan vazgeçerek yine flafl›rtt›. Saffet Ulusoy da dahil
ortaklar›n ço¤unlu¤u yüzde 88 hisseyi ABD fonu KKR’ye satt›.

“Gözlerim aç›kken UN RO-RO’nun sat›fl›na izin vermeyece¤im” 
diyen UN RO-RO Yönetim Kurulu Baflkan› Ulusoy, 48 ortaktan 
yeterli deste¤i bulamay›nca direnmekten vazgeçti ve yüzde 7.2
civar›ndaki kendi hissesini de satma karar› ald›. Böylece
KKR’nin imzaya açt›¤› sat›fl sözleflmesini hisselerin yüzde
88’ine sahip ortaklar imzalad›.
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YYaa  ssaatt››llaaccaakk  yyaa  ddaa  hhaallkkaa  aaçç››llaaccaakk

KKR’nin 1-5 ekim tarihleri aras›nda ortaklara yapt›¤› tek-
lifin imza süreci dün akflam saatlerinde doldu. Ulusoy ne yaz›k
ki kardefli Y›lmaz Ulusoy da dahil hisselerin yüzde 88’lik 
bölümüne dedi¤ini yapt›ramad›¤› gibi kendisi de hissesini sat-
mak zorunda kal›yor. 

910 milyon euro da her hisseye 5 milyon euro düflüyor. Kuru-
lurken 40 bin dolar sermayeyi zor bularak ortak olan nakliye
flirketleri bugün ciddi bir gelir elde ederek sermaye sahibi
oluyor. KKR ise kendi deyimi ile “afl›k oldu¤u genç k›z›” ala-
rak en fazla befl y›l sonra satmak veya halka açmak üzere 
yat›r›mlara bafll›yor.

YYoorrggaann  ggiittttii,,  kkaavvggaa  bbiittttii  nnaakklliiyyeecciilleerr  bbiirrlleeflfliiyyoorr

Saffet Ulusoy çevresindekilere göre renkli ama zorlu bir 
kiflilik. O da kendisini “Yaflam›n her alan›na hakim olmaya 
istekli yap›s›yla, liderli¤e aday bir karakter olarak tan›ml›-
yor. Zaten nakliyecilikte iki ayr› dernek Uluslararas› Nakli-
yeciler Derne¤i (UND) ve Ro-Der’in ortaya ç›kmas› da buradan
kaynaklan›yor. 

Yaklafl›k 20 y›l yapt›¤› UND Baflkanl›¤›’n› çocuklu¤undan 
beri tan›d›¤› yine Oflu Çetin Nuho¤lu’na seçimle kapt›r›nca
2001 y›l›nda ona rakip olarak Ro-Ro Gemi ‹flletmecileri ve Kom-
bine Tafl›mac›lar Derne¤i’ni (RODER) kurdu, baflkan› oldu. Geçen
süre içinde de iki dernek sektörde sürekli karfl› karfl›ya geldi.

Ancak UN RO-RO’nun sat›fl süreci Çetin Nuho¤lu ile Saffet
Bey’i bar›flt›rd›. Dün Nuho¤lu’nu sat›fl› nas›l de¤erlendirdi¤ini
sormak için arad›m. YASED Baflkan› Tahir Uysal’›n aksine flirke-
tin stratejik oldu¤u görüflünü tekrar savunan Nuho¤lu, “Üzgü-
nüm. En az›ndan yüzde 30 hisse sat›lmamal›yd›. Bu flirket stra-
tejiktir. Avrupa Türk nakliyecili¤ini yok etmeye çal›fl›yor.
Önümüzdeki dönemde bunu görece¤iz” diyor. 

Saffet Ulusoy’la son dönemde s›k s›k görüfltüklerini söyle-
yen Nuho¤lu, “iki dernek tekrar birleflir mi?”sorumu da flöyle
yan›tl›yor: “10 gün içinde böyle bir geliflme sürpriz olmaz. Bu
sat›fl›n tek iyili¤i 6 y›ld›r ayr› kalan sektörün tekrar birlik
olmas›n› sa¤lamas› olacak. Nakliye sektörü karfl› karfl›ya oldu¤u
kota problemleri, mal tafl›ma engellerine karfl› art›k tek bir
yürek olacak. Bu sektör bizim.”  
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CCüünneeyytt  SSoollaakkoo¤¤lluu  sseessssiizz  kkaallmmaayyaaccaakk

“Ben CEO’yu yeni ö¤rendim. Mal› suya verenmifl. Kimin CEO’su

bunlar, bizim mi, ABD’nin mi?” Saffet Ulusoy, tam 30 y›l sa¤

kolu olan CEO Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu’yu bu sözlerle

suçlad›¤›nda asl›nda Türkiye’de kurumsallaflman›n ne kadar 

zay›f oldu¤unu da ortaya koydu.

Ulusoy Holding hâlâ birinci kufla¤›n yönetimde oldu¤u bir

aile flirketi. Ulusoy’un ise y›llard›r en yak›n›nda bulunan

isimler. “Akl›mda Kalanlar” kitab›nda onlar için “Erol Soylu

adeta ailemizin üyesidir. Çal›flkan güvenilir bir yönetici 

Cüneyt Solako¤lu bu flirketi baflar›yla bu günlere getiren isim”

diyor. Saffet Bey asl›nda kurumsallaflma konusunda çeliflkiler

içinde oldu¤unu ise yine kitab›nda flöyle anlat›yor. “Kurumsal-

laflma risk de tafl›yor. Akla yatk›n olmakla birlikte. Üç insan

seçmen laz›m. Birincisi paran› kendi paras› gibi koruyacak,

ikincisi ürünü en iyi flekilde de¤erlendirecek, üçüncüsü yöne-

tecek”. Yine kitapta Ulusoy’un, hem kurumsallaflma hem de ikinci

üçüncü kuflaktan ne kadar ümitsiz oldu¤u flu sözlerle yer bulu-

yor. “Bir keresinde Sak›p Sabanc› bana biz bu flirketlerin 

bafl›ndan gittikten sonra arkas› gelmeyecek. Allah bize ömür

versin.”

Bu arada ö¤rendi¤ime göre hakarete u¤rayan yöneticiler 

sat›fl›n kesinleflmesinin ard›ndan sessiz kalmayacaklar. Özellikle

Solako¤lu’nun çok k›rg›n oldu¤u biliniyor! (Referans, 6 Ekim 2007)

SSaaffffeett  UUlluussooyy  bbiillee  iikknnaa  eeddiillddii,,  UUNN  RRoo--RRoo’’ddaa  KKKKRR
aammaacc››nnaa  uullaaflfltt››

UN Ro-Ro’nun  uluslararas› yat›r›m fonu KKR’ye sat›fl›na iti-

raz eden Saffet Ulusoy da sonunda pes etti ve hisselerini sat-

maya karar verdi. fiirket için 910 milyon euro teklif eden

KKR’nin ortaklar›n onay›na açt›¤› anlaflma metni için tan›d›¤›

süre dün dolarken hissedarlar›n yüzde 87’sinin KKR’ye sat›fla

onay verdi¤i ö¤renildi. KKR’nin flirkete talip olmas›ndan sonra

ç›k›fllar› ile dikkati çeken Saffet Ulusoy’un da sonunda pes
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etmesi ve sat›fla onay vermesi flaflk›nl›k yaratt›.

Hisselerini satmayan UND’nin Baflkan› Tamer Dinçflahin, al›c›

grubun kendileriyle iflbirli¤i içinde olacaklar›na inand›klar›n›

söyledi. Dinçflahin, “UND ve Gökbora d›fl›nda yüzde 87’lik his-

seye sahip ortaklar imza att›. Bunu yad›rgamad›k. Saffet Ulu-

soy’un bu kadar ç›k›fl yapt›ktan sonra imzalamamas› laz›md›. Ama

art›k diyecek bir fley yok. Al›c› grubun bu hatt›n gerçek müfl-

terisi olan bizlerle mutlak iflbirli¤i içerisinde olaca¤›na ina-

n›yoruz.” diye konufltu. (Vatan, 6 Ekim 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’ddaa  bbiirr  tteekk  UUNNDD  hhiisssseessiinnii  ssaattmmaadd››

Son dönemlerde üzerinde f›rt›nalar kopar›lan Un Ro-Ro ‹fllet-

meleri’ndeki hisse sat›fl› dün sona erdi. Buna göre Uluslararas›

Nakliyeciler Derne¤i d›fl›ndaki tüm hissedarlar hisselerini

ABD’li Kohlberg Kravis Roberts’e (KKR) satt›. UN Ro-Ro ifllet-

meleri’nin CEO’su Cüneyt Solako¤lu, flirketin toplam› için 910

milyon euro teklifte bulunan ABD’li özel sermaye fonu KKR’a UN

Ro-Ro iflletmeleri’nin yüzde 97,6’s›n›n sat›lmas› için bu his-

selere sahip ortaklar›n sat›fl sözleflmesini imzalad›klar›n›

aç›klad›.

ÇÇaakk  ddaa  ddaayyaannaammaadd››

Solako¤lu, “UN Ro-Ro ‹flletmelerinin yüzde 97,6’s›na sahip

hissedarlar sat›fl sözleflmesini imzalad›. Sadece yüzde 2,4’lük

pay› olan UND imzalamad›” dedi. Daha önce hisselerin sat›fl›na

karfl› olan Gökbora ve Transrutin flirketlerinin sahibi de fienol

Çak da elindeki yüzde 9,5’lik hisseyi dün satt›.

Solako¤lu, sat›fl›n Rekabet Kurulu onay›na tabi oldu¤unu ve

bu süreç tamamlana kadar hisselerin yeddi emin olarak belirle-

nen Deutsche Bank’ta tutulaca¤›n› söyledi.

UUlluussooyy  ddaa  ssaattmm››flfltt››

UN Ro-Ro ‹flletmeleri’nin kurucusu ve Baflkan› Saffet Ulusoy,

sözleflmenin uyku mahmurlu¤unda kendisine imzalatt›¤›n› söyle-

miflti. “Bu sat›fla hükümet, askerler hatta kar›m bile karfl›” 
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diyerek Un Ro-Ro’nun sat›fl›n› engellemeye çal›flan Ulusoy, daha

sonra hisselerini KKR’ye satma karar› alm›flt›. UND Baflkan› 

Tamer Dinçflahin ise hisseleri satmamalar›n› Bugün’e de¤erlen-

dirdi. Dinçflahin, meslek örgütü olduklar›n›, üyelerinin reka-

betçi kalmas› için çal›flt›klar›n› bildirdi. Dinçflahin, “Bizim

UN Ro-Ro iflletmelerinde yüzde 2,4’lük bir hissemiz var. fienol

Çak’la bizim toplam yüzde 13 hissemiz oluyordu. Bu oranla yönetim

kurulunda etkili olabilirdik. Ancak Çak da imzalad›ktan sonra

farkl› bir durum ortaya ç›kt›. Yar›n (bugün) yapaca¤›m›z yöne-

tim kurulu toplant›s›nda konuyu de¤erlendirece¤iz” diye konufltu.

VVeebbaall  aalltt››nnddaallaarr

UN Ro-Ro’nun sat›fl›ndan sonra sektörün zarar görece¤ini 

iddia eden Tamer Dinçflahin, sözlerini flöyle tamamlad›. “UN Ro-

Ro’da küçük hissedarlar›n yapaca¤› fazla bir fley yoktu. Ancak

büyük hissedarlar bu sektörden ç›kan isimler. Bu sektöre büyük

zarar verildi. Bunun vebali üzerlerinde olacak. Bu da flunu gös-

terdi ki sektörün tek bir örgütü var, o da UND’dir.” (Bugün, 9

Ekim 2007)

‘‘AArrkkaammddaa  kkiimmssee  kkaallmmaadd››,,  ssaatttt››mm,,  hheerrkkeessee  kküüssttüümm’’

UN RO-RO Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulusoy sat›fla karfl›

oldu¤unu aç›klamas›n›n ard›ndan sat›fl için imza vermesiyle 

ilgili olarak Milliyet’e flu aç›klamalarda bulundu:“Kendi gitti

ismi kald› yadigâr. Herkes ar›yor kimseyle konuflmad›m. Satmak

istemiyordum, arkamda 14 kifli vard›. Sonra bir bakt›m kimse

kalmam›fl arkamda. Arkamda olanlar paray› görünce flafl›rd›lar.

Satmak zorunda kald›m. Öyle bir protokole imza atm›fl›m ki elimi,

gözümü, kafl›m› her taraf›m› ba¤lam›fllar. Herkese küstüm. Geli-

yorlar filo kural›m diyorlar. Protokole göre flirketlerini 

satanlar bir daha Ro Ro gemisi iflletemezler. Art›k b›rakt›m 

tamamen, ilgilenmiyorum. Sat›fl için imzaya ben gitmedim 77

yafl›nda adam›m, abuk sabuk adamlarla görüflmeye gitmem. Kar›m da

sat›fla çok üzüldü. ‘Bize bu para laz›m de¤il. Arkandan dolan-

mayacaklard›’ diyor. Yak›nda 4 gemi daha hizmete giriyordu.

Dünyan›n en büyük flirketi olacakt›k. Kendi elimizle kurdu¤umuz

flirket art›k Amerikan flirketi oldu.” (Milliyet, 9 Ekim 2007)
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UUNN  RRoo--RRoo’’  ddaa  ssöözz  ssaahhiibbii  oollaammaazzssaakk  hhiisssseeyyii  ssaattaarr››zz

UND Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Dinçflahin, kurucusu olduk-
lar› UN Ro-RO’nun bu flekilde el de¤ifltirmesinin üzücü oldu¤u-
nu belirterek “Yüzde 2,4 hisse ile yönetimde söz sahibi ola-
mazsak, biz de hisselerimizi satabiliriz. Önemli bir noktada-
y›z. Bugüne kadar sat›fl konusunda kararl› tutumumuzu koruduk.
Nihai karar›m›z› birkaç için de verece¤iz. Üyelerimize amaç pa-
ra kazanmak ise, bunun halka arz yöntemi ile de yap›labilece-
¤ini anlatmaya çal›flt›k” dedi.

11  mmiillyyaarr  ddoollaarr  aaflfl››lldd››

Bu arada KKR’den  yap›lan aç›klamada, UN Ro-Ro Grubu’nun 
de¤erinin, flirketin nakit ve borcu hariç 910 milyon euro olarak
belirlendi¤i bildirildi. Anlaflman›n, Türkiye’de de¤eri  1 mil-
yar dolar› geçen ilk özel sermaye fonu sat›n alma ifllemi oldu¤u
kaydedildi. KKR orta¤› John Pfeffer “ Gelecekte baflka yat›r›m
f›rsatlar› da bulmay› umuyoruz” dedi. (Referans, 10 Ekim 2007)

UUNN  RROO--RROO  mmaassaall  ggiibbiiyyddii,,  hheerrkkeessee  ggöökktteenn  eellmmaa  ddüüflflttüü

Cüneyt Solako¤lu, flirketin sat›fl›n› bir peri masal›na ben-
zeterek, ‘Masal bitti ve Türk nakliyecisine gökten elma düfltü’
dedi. John Pfeffer de özellefltirmeleri yak›ndan izlediklerini
aç›klad›.

KKiimmsseeyyee  kkoommiissyyoonn  ööddeennmmeeddii

John Pfeffer, UN Ro-Ro ‹flletmeleri Afi’nin ço¤unluk hissele-
rinin sat›fl›nda hiç kimseye komisyon ödenmedi¤ini, ödenmesinin
düflünülmedi¤ini belirtirken, UN RO-RO’nun sat›fl dan›flmanl›¤›n›
yapan Citigroup Türkiye Yat›r›m Bankas› Bölüm Baflkan› Ça¤layan
Çetin de “Sat›fl sürecinde en ufak bir flüphemiz olsayd› dan›fl-
manl›ktan çekilir ve bütün hissedarlar› bilgilendirdik. Citig-
roup gibi bir dünya devinin böyle bir olaya göz yummas›,
yat›r›m bankac›l›¤› lisans›n›n iptaline yol açar” dedi.
(Referans, 12 Ekim 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’ddaann  aallaaccaa¤¤›› 2233..77  mmiillyyoonn  EEuurroo’’yyuu  üünnii--
vveerrssiitteeyyee  yyaatt››rraaccaakk

KKR’ye 910 milyon Euro’ya sat›lan UN Ro-Ro ortaklar›na hisse
bafl›na 4 milyon Euro’dan fazla para kazand›rd›. 
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Sat›fl›n en büyük muhaliflerinden biri olan Yaflar Çelik’in,

bu konudaki görüflleri flöyle: “Böyle kârl› bir iflletme sat›l›r m›?

Ayda 7-8 milyon euro gelir vard›, hisse bafl›na düflen para ayda

120 bin euro idi. 800 kiflilik fabrika bu kadar para getirmez”.

“Peki hissenizi neden satt›n›z o halde?” sorusuna ise flu 

yan›t› verdi: “Asl›nda Saffet bey (Ulusoy), ‘bir araflt›r›n 

bakal›m’ talimat› vermiflti. Ama bir gün Cüneyt Solako¤lu ile

Erol Soylu ç›k›p geldiler ‘satt›k’ diye. ‘Nas›l olur, televiz-

yondaki özellefltirmeleri görmüyor musunuz? ‹haleler 15 saat 

sürüyor’ dedik. Çok direndik. Saffet Bey’e çok söyledim, ama o

da bask›lara dayanamad›, satt›k”.

SSaatt››flflttaann  eenn  ççookk  kkaazzaannaannllaarr

OOrrttaakk AAlldd››¤¤››  PPaayy

Saffet Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.016.000

Y›lmaz Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.016.000

Tamer Türker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.016.000

fiahap Çak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.927.800

fienol Çak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.927.800

Yaflar Çelik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.760.000

Y›lmaz Türko¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.632.000

Tayç›n Üner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.256.000

Cüneyt Solako¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.474.000

Erol Soylu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.504.000

Tülay Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.504.000

Alican Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.128.000

Merva Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.128.000

Emra Ulusoy Çarm›kl›  . . . . . . . . . . . . . . . .7.128.000

fiükrü Atak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.128.000

Ali fiükrü Okur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.752.000

Haluk Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.752.000

(Hürriyet, 1 Kas›m 2007)
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UUNN  RRoo--RRoo  bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn››  yyiittiirrddii

UN Ro-Ro Grubu yüzde 99 oran›nda KKR firmas›na sat›larak daha

önce tümüyle Türk yöneticilerde olan idare, iflletme ve kadro

mekanizmas›nda yabanc› yöneticilerin insiyatifine girdi. Eski

idari mekanizmada etkin isimler olan Cüneyt Solako¤lu ve Cemil

Bayülgen, Ahmet Faralyal› taraf›ndan temsil edilen ABD fonunun

direktifleri alt›na al›nd›. Gökbora gibi uluslararas› nakliye-

cilikte simge olmufl firmalar da hisse devri yap›nca “Ölürüm de

satt›rmam” diyen Ulusoy grubu dahi sat›fl›n parças› oldu. ABD’li

yat›r›m fonunun domine edece¤i Türkiye’nin AB ödüllü yegane 

k›sa deniz tafl›mac›l›¤› hatt› böylece ba¤›ms›zl›¤›n› yitirerek

ABD yönetimine geçti.

Öte yandan KKR eski yönetimden farkl› olmayan bir flekilde

idareyi sürdürece¤ini ve nakliyecileri etkileyecek radikal 

fiyat ayarlamalar›na gitmeyece¤ini duyurarak ufak çapl› hat

kullan›c›s›n›n gönlüne su serpti. (Transport, Kas›m 2007)

TTaammeerr  DDiinnççflflaahhiinn::  YYaarr››nn  ççookk  ggeeçç  oollmmaass››nn

... Yar›n bu fon flirketi baflka projeler nedeniyle gemilerini

Türkiye’den çekmeye kalk›fl›rsa tafl›mac›l›k sektörümüz ne yapa-

cakt›r? Yanl›fl yapt›k deme flans›m›z ve hakk›m›z kalacak m›d›r?

‹flte en can al›c› soru budur. Yar›n nerede yanl›fl yapt›k 

dememek için bugünden yap›lan yanl›fll›¤› durdurmak, gerek kamu-

nun gerekse ilgili herkesin görevidir. (UND’nin Sesi, Kas›m 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  AABBDD’’llii  flfliirrkkeettee  ssaatt››flfl››  iiççiinn  iippttaall  bbaaflflvvuurruussuu

Toplam 910 milyon Euro’luk flirket de¤eri üzerinden flirketin

97,6’s›na sahip ortaklar›n hisse sat›fl›na karfl› ç›kan ve kendi

hissesini KKR’ye satmayan tek hissedar olan UND’den yap›lan

aç›klamada, “UN Ro-Ro’nun sat›fl karar› ve arkas›ndan da sat›fl

ifllemi gerçekleflmeden (sefer bafl›na) 130 euro zam yap›lmas› 

kamuoyunda büyük kayg›lara neden oldu” denildi.

Konuyla ilgili olarak UND taraf›ndan dün düzenlenen bas›n

toplant›s›nda yap›lan yaz›l› aç›klamada ise UN Ro-Ro’nun yan›

s›ra Çeflme-Trieste hatt›nda faaliyet gösteren Ulusoy Gemi 
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‹flletmeleri’nin de 1 Kas›m 2007’den itibaren geçerli olmak üzere

bilet fiyatlar›na yüzde 7,35 oran›nda zam yap›ld›¤› belirtildi.

Toplant›da gazetecilerin sorular›n› cevapland›ran UND Baflkan›

Tamer Dinçflahin, “‹ki flirketin birlikte hareket etti¤i ortada.

Üstelik UN Ro-Ro’nun  zam karar› asl›nda KKR’ye aittir. Bunun

d›fl›nda Yunan flirketi Marfin I.G. (MIG) ile KKR’nin iliflkisi

de önemli. KKR ile MIG aras›ndaki iliflki Akdeniz tafl›mac›l›-

¤›nda kartelleflme oluflturabilir” dedi.

UN Ro-Ro CEO’su Cüneyt Solako¤lu ise zam karar›n›n KKR 

taraf›ndan verilmesinin mümkün olmad›¤›n›, çünkü Rekabet Kurulu

onay› olmadan hisse devrinin gerçekleflemeyece¤ini ifade ederek,

“Zam karar›n›n sebebi, petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n tafl›ma

maliyetlerini yükseltmesidir.” diye konufltu. UND’nin ‘130

Euro’luk zam yap›ld›’ aç›klamas›n›n eksik oldu¤unu kaydeden 

Solako¤lu, flu bilgileri verdi: “130 Euro’luk zam gemilerimizin

toplam yükünün sadece yüzde 1,5’ini oluflturan ‘uzun araçlar’

içindir. Yükümüzün yüzde 65’ini oluflturan yar› römorklara 95

Euro, yüzde 33,5’ini oluflturan komple ünitelere ise 125 Euro zam

yap›lm›flt›r.” dedi. (Zaman, 3 Kas›m 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’nnuunn  KKKKRR’’yyee  ddeevvrriinnee  RReekkaabbeett  oonnaayy››

Rekabet kurulu, UN Ro-Ro ‹flletmeleri A.fi’nin hisselerinin

KKR flirketi taraf›ndan devral›nmas› ifllemine izin verdi.

Kurul, sat›fla iliflkin UND ve Ça¤dafl Uluslararas› Nakliyat

taraf›ndan flikayet ve taleplerin ise reddine karar verdi.

KKR’nin, UN Ro-Ro’nun yüzde 97,6 hissesi ile ifltirakleri UN

Deniz Tafl›mac›l›¤› ve UN Gemicilik’in (U.N Ro-Ro Grubu) ço¤un-

luk hisselerini (s›ras›yla yüzde 98.125, yüzde 99.25 ve yüzde

98.875) sat›n al›nmas› için nihai anlaflma ekimde imzalanm›flt›.

Anlaflmayla UN Ro-Ro Grubu’nun toplam de¤eri, flirketin nakit ve

borcu hariç, 910 milyon Euro olarak belirlenmiflti.

(Sabah, 6 Aral›k 2007)
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13 Aral›k 2007 Hilton / Son Genel Kurul

Y›llard›r yap›lan genel kurullardan farkl› bir hava yok gibiydi. Giriflte
kurulan masada flirket görevlileri toplant›ya kat›lanlar›n isimlerini önce-
den haz›rlad›klar› listede buluyor, evraklar›n› kontrol ediyor ve isminin
karfl›s›na imza att›r›yordu. Muhasebeciler, mali müflavirler, avukatlar,
dan›flmanlar, ofis görevlileri ve sekreterler pek çok kez ayn› ifllemi tek-
rarlad›klar› kiflilere belki de son kez imza sütununu gösteriyordu. Biraz
sonra salona geçecek ve ‘ola¤an olmayan’ U.N RO-RO kongresini ger-
çeklefltirecek ortaklar›n neredeyse tümü, hazirun cetvelini imzalam›flt›. 

Art›k iflin rengi belliydi. Sat›fl›n önünde ciddi bir engel kalmam›flt›.
Bundan sonras› prosedürün tamamlanmas› gibi görünse de söylenecek
çok fley vard›. Bir anlamda herkes son hamlesini yap›yor, kay›tlara geçe-
ce¤ini bildi¤i son sözünü söylüyordu. Günlerdir süren gergin hava salona
pek de yans›m›yordu. Eylülden bu yana gazeteler, televizyonlar, dergiler
üzerinden süren karfl›l›kl› görüfl bildirimleri herkesi yeterince germiflti.
fiimdi daha çok; rahatlam›fl, alaca¤›n›-verece¤ini hesaplayan bir sat›c›lar
kitlesinin buluflmas›ndan söz edilebilirdi. 

Fakat Saffet Ulusoy ve Çetin Nuho¤lu da oradayd›. Ve kelimenin tam
anlam›yla düne kadar yüksek yo¤unluklu bir liderlik mücadelesi içinde
bulunan iki ismin ayn› salonda söz söyleyecek olmas› bile kat›l›mc›lar›n
dikkatini buraya çekiyordu. Tafl›mac›l›k sektörünün, sektörle ilgili yazan,
çizen tüm gazetecilerin, pek çok kamu personelinin tafl›mac›l›k deyince
neredeyse alt›-yedi y›ld›r a¤z›n›n içine bakt›¤› bu iki ismi kader yine 
buluflturmufltu. Asl›nda iki isim, bugün sat›fl›na karar verilecek olan flir-
ketin kuruluflunda da, 1993-2001 y›llar› aras›ndaki yönetiminde de birlik-
te çal›flm›fllard›. Ancak UND seçimleri yollar›n› ay›rm›flt›. Bu ayr›l›kta
rol sahibi olanlardan biri de Cüneyt Solako¤lu’ydu. Cüneyt Solako¤lu; 
-bir y›l› hariç olmak üzere- yirmi bir y›ll›k UND baflkanl›¤› döneminde
Ulusoy ile birlikteydi. Alt› y›ll›k RODER baflkanl›¤›nda oldu¤u gibi on
dört y›ll›k U.N RO-RO baflkanl›¤› döneminde de Saffet Ulusoy’un yan›n-
dayd›. Solako¤lu; Ulusoy ile aralar›nda ufak tefek çat›flmalar olsa da as›l
derin çatla¤› 2001 UND seçimlerinde görmüfl ve tercihini, etkinli¤ini
Ömer Çetin Nuho¤lu lehine kullanm›flt›. fiimdi Saffet Ulusoy ile bir kez
daha karfl› karfl›yayd›. Ama bu kez ne gariptir ki; Saffet Ulusoy ile Ömer
Çetin Nuho¤lu ayn› taraftayd›. 

193



Yard›mc›lar›n›n kolunda asansörün kap›s›nda görünen Saffet Ulusoy,

karfl›laflt›¤› herkese, kafas›nda yaratt›¤› rolü ve kendi beklentilerini hat›r-

latan sözcüklerle laf at›yordu. Asl›nda bir anlamda ‘görevlendirmeler’

yaparak, k›smen yak›nlaflmalar, k›smen hesaplaflmalar içeren tak›lmala-

r›yla getirildi¤i masada yerini ald›. Az sonra kaybedecekleri ‘U.N RO-

RO ortakl›¤›’ s›fat›yla son kez salonda bulunanlar›n karfl›s›na kurulan

masada; Saffet Ulusoy, Cüneyt Solako¤lu ve Erol Soylu d›fl›nda, di¤er

baz› yönetim kurulu üyeleri de yerini alm›flt›. 

Saffet Ulusoy: Sevgili arkadafllar; U.N RO-RO Akdeniz’de gezerken

çok sevdiler bizim gelini, taliplileri ç›kt›, sat›fl› meydana geldi. On üç y›l-

dan bu yana ortakl›¤›m›z devam etti. Kavgas›z, gürültüsüz bugüne kadar

getirdik. Sonuçta geldi¤imiz nokta da iyi noktalardan bir tanesidir. Yani

mal›m›z›n k›ymetini tam almak suretiyle, gemilerin sat›fl›na karar verdik.

Neticede Kas›m 2006’da ben Almanya’dayken ola¤an genel kurul yap›l-

m›fl burada, bu genel kurulda da sat›fl için iki eleman seçilmifl. Biri 

Cüneyt Solako¤lu, birisi Erol Soylu. Ve neticede bunlar araflt›rma yapt›lar,

Citibank kanal›yla yola girdiler. En sonunda en büyük al›c›y› buldular.

fiimdi ben sizin mal›n›z›n de¤erini ölçtüm -ister bana Cüneyt k›zs›n, kim

k›zarsa k›zs›n- ben befl kurufl fazlas›na satmay›, bir de milli mutabakat›

düflünürüm. 

Hamdi Ak›n geldi. Anlatay›m olanlar› -Cüneyt kusura bakma- herkes

bilsin.

Cüneyt Solako¤lu: Esta¤furullah…

Saffet Ulusoy: Hamdi Ak›n dedi ki; “Ben bu davada var›m.” “Para

var m›, haz›r m›?” dedim. “Para masan›n üzerinde,” dedi. “Ama,” dedi,

“ben 900’den fazla vermem.” Kendisine aynen flunu söyledim: “910’u

Amerikal› veriyor, sen 930 vereceksin ki bu ifl halledilsin.” Hatta kendi-

sine ortaklar›m›n yan›nda “Biz sana 5’er bin avro verelim, 950 yap, Türk

filosu als›n bunu,” dedik. 

Amerikal›lar’la iki kez konufltuk, iki defa geldi eve. Amerikal› sakin

bir adam. Neticede O¤uz Sat›c› ç›kt›. O¤uz Sat›c› ile konufltuk üç defa...

O¤uz’a flunu dedim; “Paran varsa konuflal›m, yoksa konuflamay›z.” Neti-

cede bundan büyük para karfl›m›za ç›kmad›. Ortaklar›ma da flunu söyle-

dim: “Bugün var›z, yar›n yokuz. Siz satacaklar›n hisselerini almazsan›z,
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bu ifl olmaz. Ben Cüneyt Bey’e k›zamam. ‘Bana para laz›m,’ diyor. 

Veririm paray› beni tercih eder. Vermezse olmaz.” Neticede ‹fl Bankas›

Genel Müdürü ile konufltuk, bize 200 milyon avro veriyordu. Bunu al›p

bu paray› satmak isteyenlere verip hisselerini almak... Garanti Bankas›

ile konufltuk. Fakat size flunu söyleyeyim ki; bana ‘satmayal›m’ diyen 

arkadafllar 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 derken ben de yok olaca¤›m... Saffet,

bu pabuç pahal›! Gidersin, bankalara borçlan›rs›n, çoluk çocu¤un r›zk›n›

da… fiimdi; aman satmayal›m!.. 

Bana arkadafllar k›z›yorlar ki; Ulusoy bunun karfl›s›nda duruyor. Kar-

fl›s›nda duran adamlar vard›. Ben kendim girmedim ki. “Satmayal›m a¤a-

bey,” dediler, yalvard›lar… Hatta ben Amerikal›’dan bir on befl gün 

daha süre istedim. “Milli mutabakata varal›m, hepsini al sen… Yar›n 

sana burada rakip kimse olmas›n…” Adamca¤›z bize, “On gün daha

süre var…” On günde bir de bakt›k ki bizim adamlar bir biri arkaya gidi-

yor… Demek ki bizim bu denizde ekme¤imiz, suyumuz, tuzumuz bitti.

Onun için satmak laz›m. Arkadafllar›n sat›fl›na da hiç kar›flmad›m.

“Rekabet Kurulu’na gidip flikayet edelim,” dediler. “Gitmem ben,” 

dedim. “B›rakt›¤›m kad›n›n topu¤una bakmam,” dedim. Çünkü bu iflin

tad› kalmad›, düzen bozuldu. 

Bugün buraya kadar geldik. fiimdi Allah nasip ederse, bu yap›lan top-

lant›lardan sonra herkesin paras›n› da¤›tacaklar bunlar, d›flar›dan dinliyo-

rum. Herkes paras›n› alacak, baflka bir fley yapacak, ne yapacaklar›n› bil-

miyorum. Alan adama hay›rl› u¤urlu olsun, satanlar da analar›n›n ak sütü

gibi paralar› harcamay› bilsinler. Bu konuda baflka çok fley konuflulur

ama konuflulacak baflka bir fley yok. K›saca ama ben flimdi kötü oldum.

Kime kötü oldum? En yak›n adamlar›ma… Ben ne dedim sana yahu? Yani

ben dedim ki; peki, bunu yapmazsam menfaatleri koruyaca¤›m... Yanl›fl

da görebilirim. Do¤rular› görene uydum ben. Yanl›fl›m varsa söyleyin. 

Cüneyt Solako¤lu: Esta¤furullah.

Saffet Ulusoy: Do¤ruyu flimdi Cüneyt Bey mi buldu? Ben, var›m
onunla beraber. Ben yanl›fl düflündüm, arkadafllar›m yanl›fl düflündü. 
Olmad›. Ama günah keçisi aramay›n. Ben bu camiaya otuz dört y›ld›r,
Trabzon da olmak üzere elli yedi y›ld›r hizmet ediyorum. Trabzon’da
1954 y›l›nda bafllar, floförler cemiyetinden, partiden, belediyeden gelir…
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Kimseye de fenal›k yapmad›m. Allah da bana yapt›rmas›n. Ve bunu her
daim söyledim. Arkadafllar, benim gibi bir adam bulamazs›n›z, paraya
pula ihtiyac›m yok. Bir ifl aflk› var. ‹fl aflk›n›n peflinden gidiyorum. Ama
biri o yana çekti, biri bu yana çekti. Sevdi¤im arkadafllar, benden çekini-
yorlar konuflmaya. Ne konuflacaklar? Cüneyt’i arad›m, buldum. Burada
kendisi. ‹ki gün önce arad›m. Düflman›m de¤il ki yahu! fiimdi, “O oldu,
bu oldu…” Bu olmaz... Hepiniz hakk›n›z› helal edin. Ben çal›flmalar›m›n,
eme¤imin hepsini helal ettim size. Burada sat›fl yap›lacak, herkesin para-
s› hesab›na geçecek ve sonuçta yeni bir yolda yürüyece¤iz. 

Cüneyt Solako¤lu: Say›n Baflkan, arkadafllara da duyurmufl olal›m;
balo salonunda ö¤lende biz bize, bütün nakliyeci arkadafllar›m›zla bir ye-
mek yiyece¤iz. O yemek s›ras›nda yine sohbetimize devam edece¤iz. 

Saffet Ulusoy: fiimdi divan baflkanl›¤› seçimine s›ra geldi. Bununla
ilgili teklif var. Cüneyt Solako¤lu, Çetin Yalç›n, Ceylan Kara… Kabul
edenler?

Çetin Nuho¤lu: Say›n Baflkan, bir dakika, bir önerim var.

Cüneyt Solako¤lu: Bir saniye, genel kurul bafllamadan öneri kabul
etmiyoruz. Önce divan teflekkül edecek.

Çetin Nuho¤lu: Divan önerisi...

Cüneyt Solako¤lu: Divan için mi öneriniz var? O zaman çok mem-
nun oluruz. Bu bir liste o zaman, sizin listenizi söyleyin. 

Çetin Nuho¤lu: Say›n Baflkan…

Cüneyt Solako¤lu: Bir dakika, sadece önerinizi yapacaks›n›z Çetin
Bey. Lütfen iflimize mani olmay›n, olur mu? 

Çetin Nuho¤lu: Bu genel kurul yok ki!

Cüneyt Solako¤lu: Yoksa, mesele yok. Biz kendi kendimize evcilik
oynar›z, siz de gider iptal ettirirsiniz. 

Saffet Ulusoy: Yahu Cüneyt Bey, Çetin Bey bunlara lüzum yok! 

Çetin Nuho¤lu: Hükümet komiserine! Bilgi olarak bunu lütfen kay›t-
lara al›n›z! Böyle bir…

Cüneyt Solako¤lu: Divan teflekkül etmeden genel kurul bafllamam›fl
olur. Lütfen…
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Saffet Ulusoy: Divan teflekkül edecek ki buraya al›ns›n fleyler…

Cüneyt Solako¤lu: Var m›? Anlafl›lan yok…

Saffet Ulusoy: Divan baflkanl›¤›na bu üç ismi kabul edenler?.. Kabul

etmeyenler?.. Kabul edilmifltir! Say›n Cüneyt Solako¤lu, siz divanda

yerinizi al›n, yard›mc›lar›n da yerini als›n, müzakereye devam edelim. 

Cüneyt Solako¤lu: Sevgili ortaklar, bugün mevcut ortaklar›m›zla son

genel kurulu yap›yoruz. Ve bu genel kurulumuzda -bu zaten ilanla yap›-

lan genel kuruldu- gündem gere¤i gidece¤iz. Gündemdeki maddeleri

s›rayla ele alaca¤›z. Gündem maddeleriyle ilgili olarak söz almak isteyen

arkadafllar?.. Tabii… Çetin Bey de ortak olarak söz alabilir ama müsa-

adenizle s›rayla gidelim ve genel kurulumuzu tamamlayal›m. 

Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda divana yetki verilmesini

teklif ediyorum. Kabul edenler?.. Etmeyenler?.. Burada daha çok kabul

etmeyenleri görmek istiyoruz. Demek ki mevcut kat›lanlar ittifak›yla

oybirli¤i ile bu yetki al›nd›.

fiirket ana sözleflmesinin 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 ve 14. maddelerinin de¤ifl-

tirilmesi konusu var. Bu konuda divan olarak çok k›sa bir özet vermek 

istiyorum. Burada esas olan, flirketin yeni sahipleri -ki; hayr›n› görsünler,

Say›n Baflkan›n da dedi¤i gibi- kendi hukuk anlay›fllar› ve hukuk müflavir-

lerinin görüflleri do¤rultusunda bir tak›m tüzük de¤iflikliklerine gittiler. Bu

tüzük de¤iflikliklerini maddelerde de göreceksiniz, kökten de¤ifliklikler

de¤ildir. Bizim, kendi vücudumuza göre dikti¤imiz özel elbisemizi onlar

kendi vücutlar›na ayarl›yorlar. Söz gelimi bizim üç-dört tane firmam›z

var, hep ayn› ifli yap›yoruz. Niye üç-dört tane flirketimiz var? Ortaklar›m›z

ayr›. Halbuki onlar›n ortaklar› ayn›. Dört tane firman›n sonuçta hepsini

birlefltirecekler. Bunlar tamam›yla -de¤iflen tüzük de- tescille birlikte 

yürürlü¤e girecek. Bizler paralar›m›z› cebimize koyup ortakl›¤›m›za fiilen

son verdikten sonra bu maddeler yürürlü¤e girecek. Onlar›n arzusunu ka-

bul etmemek diye bir fley söz konusu de¤il. Mant›ki bir sebep de yok.

‘Hayr›n› görsün’ deyip kabul etmek gerekir diye düflünüyoruz.

Ben size izah ediyorum: 3’üncü madde; flirketin maksat ve mevzuu...

Burada uzun tutabilirim, bütün öteki flirketlerde de ayn› olaca¤› için 

öteki flirketler hemen bitecektir. fiirketin maksatlar› flu: Maksat da belli,
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mevzu da belli. ‘Kredi alabilir,’ diye aç›kl›kla bir madde koyuyorlar.

fiimdiye kadar on dört y›ld›r bu flirket kredi ald›. Bence gerek var m›?

Yok. Onlarca gerek var m›? Var. Peki ne yapal›m? ‘Kabul edelim,’ diye

düflünmemiz gerekiyor. 

4’üncü maddede; adresin yaz›l›fl› de¤iflti. Baflkayd›, flimdi baflka oldu.

fiöyle söyleyeyim; flirketin merkezi ‘Salacak Mahallesi, ‹skele Arkas›

Sokak’ diye bafll›yor bizimkinde, onlarda flirketin merkezi ‘‹stanbul ‹li,

Üsküdar ‹lçesi’dir diye geçiyor. Daha hukuki.

5’inci maddede; flirketin müddeti, ‘tescil ve ilan tarihinden itibaren 99

y›ld›r,’ diye geçiyor. fiimdi adamlar flirketi ‘süresiz olarak kurulmufltur,’

fleklinde de¤ifltiriyorlar. 99 y›l geçer, fark›nda olmazs›n›z iptal edilir.

Bizde niye 99 sene? Vaktiyle iflte hukukçunun biri 99 seneyi uzun gör-

müfl, yazm›fl 99 sene... 100 olmas›na mani bir fley var m›? Süresiz olma-

s›na mani bir fley var m›? Yok. Süresiz yap›yor. 

7’nci madde: Yönetim kurulu üye say›s›n› dokuzdan, üç ile dokuza 

indiriyor. Dokuz tane kifli bulamad›lar, bulam›yorlar. Onun için de Say›n

Yaflar Çelik ve Say›n Necmi Çobano¤lu’ndan da -ertesi gün, daha sonra

görevlerini b›rak›rlar, b›rakmazlar onlar›n bilece¤i ifl ama- yönetim kuru-

luna girmelerini rica ettik. Çünkü dokuz kifli bulam›yorlar. E ne yaps›n

bu adam, de¤ifltirmesin mi? De¤ifltirsin. Gemi ve gayrimenkul sat›fl›n›

biz çok ortakl› oldu¤umuz için, ayn› ifli yapt›¤›m›z için bir disipline ba¤-

lam›flt›k. Gemi almak, gemi satmak veya gayrimenkul almak ya da sat-

mak yönetim kurulunun üçte iki ço¤unlu¤una ba¤l›yd›. Onlar›n böyle bir

derdi yok. Cepleri bir, kasalar› bir, kararlar› bir. Dolay›s›yla bu üçte iki

ço¤unlu¤u kald›rd›lar, Ticaret Kanunu hükümlerini koydular. Türk Tica-

ret Kanunu hükümleri esas. Zaten bütün tüzük de¤iflikliklerinin temelinde,

bu bize özel yap›lm›fl fleylerin özellikleri kalk›yor, Türk Ticaret Kanunu

hükümleri ne ise o yaz›l›yor. 

Hisselerin devir ve onay›: fiükrü Bey hisse ald›, en az befl tane yöne-

tim kurulu üyesinin imzalamas› laz›m bu hissenin geçerli olmas› için.

Bunlarda zaten hisse al›m sat›m› yok, böyle bir dert de yok. O befl tane-

lik ola¤anüstü flart› kald›r›p at›yorlar. Yönetim kurulu yar›dan bir fazla-

s›yla toplan›yor, toplanan›n ekseriyetiyle karar veriyor. Kaç kifliyle top-

lan›yorsa, o kadarla karar veriyor. 
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Sonra; genel kurul nisab› bizde yüzde 50’dir. Bunu sonradan de¤ifltir-
dik. Çünkü meslek kuruluflu çok ortakl› bir flirket, birden bire bakars›n ki
üç-befl kifli bir araya gelir yüzde 25’i teflkil ediyordur. Bir yerde bir genel
kurul yaparlar, s›k›nt›ya gireriz. Ne olur ne olmaz… Bu bir emniyettir.
Yüzde 50’yi koymufluz, ola¤anüstü nisap... Ticaret Kanunu’nda ola¤an
toplant›lar›n nisab› yüzde 25’dir. Att›lar, yüzde 25 istiyorlar.

12’nci maddede de tüzük de¤iflikliklerini yani ana sözleflme de¤iflik-
liklerinin mahalli gazetede de ilan›n› koymufluz, öngörmüflüz. Onlar 
mahalli gazetedeki ilan› koymak istemiyorlar. Dolay›s›yla bizim bu özet-
ledi¤im ve bizden sonraki flirkete uygulanacak, bizden sonraki flirket 
ortaklar›n› ilgilendirecek bu hususlarda, ticari nezaketimiz gere¤i, flu 
anda da biz flirketin sahibi oldu¤umuz için oylar›n›za sunaca¤›m. Tek tek
sunmama gerek yok, izah ettim bunlar›, tamam›n› yani; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12
ve 14’üncü maddeleri -ki size ekte göndermifltik- eski flekil, yeni flekil
hepinize iadeli taahhütlü olarak da tebli¤ etmifltik. Bu maddelerin, onla-
r›n istedi¤i bu flekilde, yeni flekil gibi de¤ifltirilmesinin karara ba¤lanma-
s›n› oylar›n›za sunuyorum. Kabul edenler?.. Etmeyenler?.. 

Çetin Nuho¤lu: Bir dakika…

Cüneyt Solako¤lu: Kabul etmeyenler k›sm›nda konuflabilirsiniz. 

Çetin Nuho¤lu: Gündem maddesi hakk›ndaki görüflümü bildirece¤im. 

Cüneyt Solako¤lu: Bu madde hakk›nda… 

Çetin Nuho¤lu: Evet, o madde hakk›nda.

Cüneyt Solako¤lu: Peki, buyurun efendim size söz vereyim. 

Çetin Nuho¤lu: Say›n Baflkan, De¤erli Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Genel Kurul Üyeleri; asl›nda flu anda burada ortak olarak bir tek UND
var. UND olarak konuflmak zorunday›m, bir meslek örgütü olarak konufl-
mak zorunday›m ve de sizlerin bundan sonraki sektörünüzün gelece¤i ile
ilgili…

Cüneyt Solako¤lu: Hay›r, onunla ilgili konuflamazs›n›z, gündem
maddesiyle ilgili konuflabilirsiniz. Sözünüzü lütfen geri al›n, lütfen gün-
dem maddesiyle ilgili konuflun. 

Çetin Nuho¤lu: Solako¤lu, gündem maddesini okurken… Ama ne
olur kavga etmeyelim. 
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Cüneyt Solako¤lu: Kavga etmiyorum can›m, iflimizi yapaca¤›z.

Buras› mesleki flov yapma yeri de¤il, buras› ticari bir flirketin genel kurulu.

Çetin Nuho¤lu: Üstad›m, Say›n Baflkan›m biraz önce dediniz ki;

“Hiçbir fley yok. Adresi fluradan ald›k, fluraya verdik. fiunu ald›k, flunu

verdik. Gündemde hiçbir fley yok.”

Cüneyt Solako¤lu: Ne demek hiçbir fley yok?

Çetin Nuho¤lu: Gündem maddelerinde, de¤ifliklikte “Hiçbir fley

yok,” dediniz.

Cüneyt Solako¤lu: Hiçbir fleyi mi on dakikad›r aç›kl›yorum ben?…

Çetin Nuho¤lu: De¤erli arkadafllar bir tek fley söyleyece¤im; ne kadar

önemli bir tüzük de¤iflikli¤i yapt›¤›n›zla ilgili… O da flu; hisse senetleri,

hissedarlar d›fl›ndaki gerçek ve hükmi flah›slara devri, idare meclisinin

iznine tabidir. Meclis hisselerin ahara devrini sebep göstermeksizin 

dahi reddedebilir. Yani ben yüzde 2,5’luk hissemi UND olarak hiçbir 

yere satamam, hiçbir fl›kta… Bunun de¤eri s›f›r. Bu mu çok basit de¤i-

fliklik? Baflka bir fley; yönetim kurulu kararlar›, toplant› yap›lmadan da

al›nabilir. Size da¤›t›lan tüzükte bunlar var ama divan baflkan› bunlar›

okurken… Yönetim kurulu ve genel kurul, flirket merkezinde veya yöne-

tim kurulunun belirleyece¤i…

Cüneyt Solako¤lu: Divan yerini almad› bu arada… Çetin Yalç›n ve

Ceylan Kara, oradan m› yürütsek?

Çetin Nuho¤lu: Baflkan yerinde ama, de¤il mi?

Cüneyt Solako¤lu: Baflkan yerinde siz merak etmeyin. 

Çetin Nuho¤lu: Tamam. Yönetim kurulunun belirleyece¤i Afrika’da,

Amerika’da, Tanganika’da da genel kurul yap›labilir. Yani say›n divan

baflkan› aç›klarken tüzük de¤iflikli¤inin bizle alakas› olmad›¤›n› söylü-

yor. ‘Bundan sonraki flirketle alakal›d›r’ diyor. 

Cüneyt Solako¤lu: Bizim için söyledim ben, sizin için de¤il. 

Çetin Nuho¤lu: E, bize neden yapt›r›yorlar?

fiükrü Atak: Niye bu genel kurul oluyor?

Çetin Nuho¤lu: Bize niye de¤ifltirtiyorlar?
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Cüneyt Solako¤lu: Bir dakika, fiükrü Bey, sizi normal ortak gibi ve

de basiretli bir tüccar gibi davranmaya davet ediyorum. Bu toplant›y›

provoke etmek için burada oturdu¤unuz takdirde, bu sektör sizi hayat›

boyunca affetmeyecektir. Burada söyleyecek bir fleyiniz varsa… Hem 

sat›fla imza atm›fls›n›z hem burada gelip ona buna ‘ha do¤ru’ diye anlam-

s›z ve cahilce konufluyorsunuz. Lütfen hareketlerinize dikkat edin.

Aç›k… Söz almadan da konuflmay›n. Bu beyefendiden sonra söz alarak

konuflabilirsiniz. 

fiükrü Atak: Cevap hakk› istiyorum.

Cüneyt Solako¤lu: Tamam, daha sonra söz verece¤im size. Buyurun

efendim. Bu Tanganika’da olan toplant›, sizi yüzde 2,5 ortak olarak 

rahats›z m› ediyor? 

Çetin Nuho¤lu: UND’nin ortaklar› burada. Rahats›z ediyor mu? 

Cüneyt Solako¤lu: Beyefendici¤im, bunu yapmay›n art›k! Bu ifl bitti.

‹tiraz›n›z› söyleyin, itiraz›n›z› kayda geçelim. Sizin itiraz›n›z› biz kabul

etmek zorunda de¤iliz. Genel kurulun iptali için dava açars›n›z. Zaten 17

Temmuz’daki için de dava açt›n›z. Davaya avukat›n›z gelmedi¤i için 

müracaata kald›. Onu da hat›rlatm›fl olay›m. Müracaattan al›n bu davay›,

tekrar devam ettirin. Baflka bir diyece¤iniz var m›?

Çetin Nuho¤lu: Süreli mi?

Cüneyt Solako¤lu: Tabii ki süreli. Bundan sonraki genel kurulun 

zaman›na taflaca¤›z. 

Çetin Nuho¤lu: Ben hayat›mda görmedim, bir fleyin konuflmas›n›n

böyle süreli olmas›n›…

Cüneyt Solako¤lu: Efendim, hakk›n suistimalini kanun himaye etmez.

Bu Medeni Kanun’un temel maddesidir. Sizin, oralarda çok fazla dolafl-

mad›¤›n›z için haberiniz olmayabilir. Sizin flu anda ortak olarak bir tek

hakk›n›z var: ‘Ben bu de¤iflikli¤i kabul etmek istemiyorum’… Bu kadar!

Baflka bir fley yok. Kabul etmek istiyorsan›z isteyin, istemiyorsan›z iste-

meyin. Bitti! Buras› meclis de¤il ki lehte, aleyhte, ‘bilmem ne’de saatlerce

konuflas›n›z. Buyurun lütfen. fiu anda saat 10’u 10 geçiyor, 10:30’da 

di¤er kongremiz var. Hatta 10’da var. 
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Çetin Nuho¤lu: Yani konuflmadan m›, di¤er maddelerden bahset-

meden mi? 

Ertu¤rul Al›flan: Olay› bir provoke hale getirmeyelim. Bu hava çok

belirleniyor. Dün Çetin Bey beni arad›. Görüfllerini çok uzun anlatt›. Ben

de burada anlatamayaca¤›m cümle ve kelimelerle kendisine cevap ver-

dim. Türk tafl›mac›l›¤›n›n bugün geldi¤i dip noktan›n sebeplerini de çok

özel, kendisine anlatt›m. 

Çetin Nuho¤lu: Söyleyin, söyleyin.

Cüneyt Solako¤lu: Buras› o konunun konuflulaca¤› yer de¤ildir, 

lütfen…

Ertu¤rul Al›flan: Burada bu provokasyonu önlemek için bir tek yol

vard›r, Say›n Baflkan. Üç dakikadan fazla söz hakk› vermeyin. Üç dakika

ve karfl›l›kl› sataflmay› önler. Ç›ks›n konuflsun, otursun ve bitsin. 

Cüneyt Solako¤lu: Çetin Bey konuflman›z› hemen bitirebilecek 

misiniz? Genel kurula flunu soruyorum: Bu konuda Çetin Bey’in yaz›l›

yapaca¤› her türlü itiraza hakk› olmakla beraber, hakk›n› da kendisine

vermekle beraber, ben Çetin Bey’in konuflmas›n› iki dakika ile s›n›rla-

mak istiyorum. Kabul edenler?.. Reddedenler?.. 

fiimdi iki dakikada bitirin. Hükümet komiseri, ticaret komiseri orada.

Hemen deyin ki; ‘beni iki dakika konuflturdular. Bu da genel kurulun

iptal sebebidir’ dersiniz, konuflursunuz. 

Çetin Nuho¤lu: Ne zaman bafllad›?

Cüneyt Solako¤lu: Bafllad›, buyurun…

Çetin Nuho¤lu: Size hiç yak›flm›yor. 

Cüneyt Solako¤lu: Ne olur buyurun Çetin Bey…

Çetin Nuho¤lu: Arkadafllar bugün paran›z› alacaks›n›z, bugün herkes

paras›n› alacak. Ama bu dernek sizin. Beni hiç ilgilendirmiyor, sizin 

kadar.  ‹sterseniz bu derne¤i, bu flirkete yüzde 2,5 ortak olmas›na ra¤men

peflkefl çekin, isterseniz çekmeyin. Bu anlaflma hakk›n›z olmad›¤› halde,

bu anlaflmada 800 - 1000 üyenin oldu¤u bir derne¤in 14,5 milyon avro-

sunu s›f›ra indiriyorlar. Ve bunu da mütareke dönemi Osmanl›’s›nda 
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oldu¤u gibi iflbirlikçilerine yapt›r›yorlar. Çok üzücü. Bu maddeler 

olmasa, tüzük olmasa, di¤erlerini yapsak, yönetim kurulunu ibra etsek

geçsek! Ne olur tüzü¤ü yeni gelen yönetim de¤iflse, yeni gelen ortaklar

de¤iflse ne vard›r bunda? Hepimiz burada; bitti art›k bu ifl, el kald›ral›m

‘hay›rl› olsun’ diyelim, ‘yeni sahipleri daha iyi hizmet versin’ diyelim.

Ama anlamad›¤›m; bizle hiç alakas› olmayan, gelecekte bize hiç katk›

sa¤lamayacak olan bir tüzük de¤iflikli¤ini niye bize yapt›r›yorlar? Niye

Amerikal›lar bask› yap›yorlar ki? Asl›nda ortak olmad›¤›m›z halde ortak-

m›fl›z gibi bir flirketin tüzü¤ünü de¤ifltiriyorlar? Karar sizin art›k. O der-

nekte benim kadar sizlerin de hakk› var. O dernek, gelecek olarak hepi-

nizin. Karar sizin. Benim önerim; 3’üncü maddenin komple ç›kart›lmas›-

d›r. Di¤er maddeleri oylayal›m, yönetim kurulunu ibra edelim, hepsini

geçelim, 3’üncü maddeyi yeni ortaklar de¤ifltirsin.  

Cüneyt Solako¤lu: Teflekkür ediyorum Çetin Bey’in teklifine. fiimdi

Çetin Bey’in teklifinde 3’üncü maddenin tüzük de¤iflikli¤inin reddi, 

-yanl›fl anlamad›ysam, de¤il mi- ötekilerin de kabul edilmesi diye bir fley

var. Bu 3’üncü maddenin ç›kart›lmas›n› kabul eden ortaklar lütfen par-

mak kald›rs›nlar. 

‹ki kifli. Kayda geçin lütfen, UND ve fiükrü Atak…

fienol Çak: Ben de var›m.

Cüneyt Solako¤lu: Aman eksik olmay›n, buyurun. Önce karar

verin…

Çetin Nuho¤lu: Ne olur yapma! Sana yak›fl›yor mu? “Eksik

olmay›n…”

Cüneyt Solako¤lu: Tanganika’da genel kurul toplant›s› laf› do¤ru 

de¤ildir. Bir flirkette e¤er yüzde 2,5’la ortak kalmay› göze alm›flsan›z 

art›k burada fakir edebiyat› yapmaya da kimsenin hakk› yoktur. Biz 

nas›l satt›ysak hissemizi ve ayn› flartlar alt›nda siz niçin satm›yorsan›z,

satmad›¤›n›z zaman mevcut ve gelebilecek riskleri göze almak zorunda-

s›n›z. Burada ticaret yap›yoruz. Buras› dernek de¤il. E¤er tüccar olarak

siz bunu kabul etmiyorsan›z, gere¤ini yapars›n›z, satars›n›z. Bu tüzük 

de¤iflmezse sizin yüzde 2,5’la bu flirkette ne yönetim kurulunda, ne 

kararlarda en ufak bir dahliniz mi olacak? Olmayacak.
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Çetin Nuho¤lu: Niye aç›klama yap›yorsunuz benim flerhim üzerinde.

O zaman aç›klama için bir fley soray›m. 

Cüneyt Solako¤lu: Sayg›ya davet ediyorum, di¤er ortaklara… fiimdi

efendim tüzü¤ün 3’üncü maddesi haricinde…

Çetin Nuho¤lu: Benim konufltuklar›mla ilgili ilave konuflmay›n, lüt-

fen…

Cüneyt Solako¤lu: Tamam, buyurun oturun. Bütün maddelerini, 3,

4, 5, 7, 8, 9, 10, 12… Aç›klad›¤›m›z bütün maddeleri, aç›klad›¤›m›z 

flekilde kabul edenler parmak kald›rs›nlar. Zaten kabul etmeyenleri tespit

etmifltik. Siz zapta ald›n›z herhalde hisseleri, devam ediyoruz. 

Bu arada fiükrü Atak söz istiyor, Cüneyt Solako¤lu ise dilek ve temen-
niler bölümünde konuflabilece¤ini söylüyor.

Cüneyt Solako¤lu: Gündemin 4’üncü maddesi, yönetim kurulu üye-

leri ve denetçilerin ibra edilmeleri. Yönetim kurulu üyelerimiz buradad›r.

Denetçimiz Çetin Yalç›n’d›r. fiirkete yeni yönetim kurulu üyesi ve denetçi

seçimi maddesine geldik. Burada beni biraz ba¤›fllayacaks›n›z, isimlerin

telaffuzunda biraz zorluk çekece¤im. Dokuz tane yönetim kurulu üyeli-

¤ine;... (yabanc› isimleri s›ral›yor) Cüneyt Solako¤lu, Necmi Çobano¤lu,

Yaflar Çelik... Seçimi için oylar›n›za sunuyorum, kabul edenler?.. Etme-

yenler?.. ‹ttifakla yeni yönetim kurulu, üç y›l süreyle görev yapmak 

üzere seçilmifllerdir. Denetçili¤e de Ahmet Faralyal›’y› teklif ediyoruz…

Ahmet Faralyal› da ittifakla denetçi seçilmifltir. Bu seçilen yönetim kuru-

luna Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddeleriyle ilgili yasak-

lar›n kald›r›lmas› hususunun her bir yönetim kurulu üyesi bak›m›ndan

ayr› ayr› görüflülerek tart›fl›larak karara ba¤lanmas› diyor… Ayr› ayr›; biz

bunlar›n her birine flimdiye kadar da yapt›¤›m›z gibi TTK 334 ve 335’le

ilgili yetkilerini veriyoruz… ‹ttifakla kabul edilmifltir. Dilek ve temenni-

ler k›sm›nday›z fiükrü Bey siz de buyurun, söyleyin… 

fiükrü Atak: Say›n Baflkan, Say›n eski Yönetim Kurulu Üyeleri, yani

sat›lm›fl ve iki-üç ayd›r da baflka flah›slar›n nam›na ve kar›na sat›lan flir-

ketin yönetim kurulu üyeleri! Beni ba¤›fllay›n, sözlerime belki üzülecek-

siniz… Bugüne kadar biz genellikle Say›n Baflkan, büyük Baflkan Saffet
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Ulusoy’la, çok takdir etti¤imiz, çok sevdi¤imiz Cüneyt Bey’lerin arkas›na

geçtik ve devam ettik. Ve onlara karfl› da tek kelime etmek istemedik, içi-

mizden gelmedi. Çünkü bizi en iyi flekilde götürece¤ine sonsuz inanc›-

m›z vard›. Halen daha da var. Bir fleyi söylemek istiyorum. Biraz haf›za-

lar›n›z› yoklaman›z› istiyorum bu konuda. Bu eser Saffet Ulusoy ve 

arkadafllar›n›nd›r. Yaln›z kiflilerle hiçbir fley olmuyor. Sokaktaki küçük

bakkal bile tek olmuyor. Arkadafllar biraz geri planda kalm›flt›r. Ben 

bunu ta 1998 y›l›nda -baz› arkadafllar hat›rlar- Almanya’dan geri dönüflü-

müzde, ben orada ç›kt›m, Almanlar›n önünde, Ulusoy isminin yan›nda

Cüneyt Bey’in hatta Cemil Kaptan’›n da oldu¤unu ifade etmifltim ‘bu bir

ekip iflidir’ diye. Sat›flla ilgili az olmufl, çok olmufl… Evet, gönlüm sat›l-

mamas›ndayd›. Az olmufl, çok olmufl ilgilendirmiyor. O gün söylemifl-

tim; “950 olaca¤›na 800 olsun ama bu daha de¤erlidir.” Çünkü bugüne

kadar siz ‘imzalay›n’ dedi¤inizde tereddütsüz… Biz orada otuz kifliydik

ve siz ikiniz, Say›n Baflkanla siz konufltunuz ve bize, ayn› anda imzaya

açt›n›z. Ve biz dört sayfay› hiç okumadan imzalad›k. Hepimiz imzalad›k.

Ama düflünün ki en küçü¤ümüz otuz-otuz befl yafllar›nda, içimizde hukuk

okuyan insanlar vard›. Ço¤umuz 50 bin liral›k fleye okumadan imza 

atmay›z. Biz esnaf›z, tüccar›z ama biz sizin fleyinizden imza att›k. Tabii

att›k, bunun fleyini çekiyoruz. Ama ben bir fley söyleyeyim, beni biraz

mazur görün, ben kendimi aldat›lm›fl kabul ediyorum. Ha han›m beni 

aldatm›fl ha siz aldatm›fls›n›z. Teflekkür ederim. 

Cüneyt Solako¤lu: Esta¤furullah. U.N RO-RO ‹flletmeleri’nin genel

kurulu bitti. fiimdi s›rada U.N Deniz Tafl›mac›l›¤›…

fiükrü Atak: Tek bir cümle…

Cüneyt Solako¤lu: Buyurun, buyurun…

fiükrü Atak: Ticari bak›mdan da hatal› bir zamanda oldu bu. Keflke

paralar› on gün sonra verselerdi de… Dörtte birinin vergisini vermemiz

laz›m. 2008’de de¤il, 2009’da…

Ertu¤rul Al›flan: Bu ülke para kazanmas›n m›? Vergi mi vermeyelim

demek istiyorsunuz? 

Cüneyt Solako¤lu: Bunlar latife k›sm›…
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Ertu¤rul Al›flan: Ben Al›flan firmas› olarak de¤il, Türkiye maliyesi

olarak buraday›m. On iki sene teftifl eleman›y›m. Hocam, vergi mi ver-

meyelim yani? Lütfen kayda geçsin! 

fiükrü Atak: Geçsin! ‹çimizde bir tek kifli yok ki bir kurufl daha faz-

la vereyim diye u¤raflan… Kanunsuz bir fley söylemiyorum, kanunun

insana verdi¤i bir haktan söz ediyorum. On gün bekleyemiyorsunuz. 

Cüneyt Solako¤lu: fiükrü Bey genel kurulumuzu ayn› zamanda yeni

al›c›lar›n hukukçular› da izliyor. Onlar için renkli bir deneyim olacak

ama bizler için mahçup edici bir deneyim olmas›n. Onun için U.N Deniz

Tafl›mac›l›¤› A.fi. genel kuruluna geçiyorum. 

Bu aç›klamadan sonra bu flirketin genel kuruluna iliflkin prosedürler
tamamland›. Bir öncekine benzer oylamalar, ibralar, yetkilendirmeler,
yönetim kurulu ve di¤er kurullara iliflkin görevlendirmeler oyland›. 

Saffet Ulusoy: Say›n Baflkan bir fley sormak istiyorum. Siz flimdi bu

yeni yönetim kurulunda Yaflar Çelik’le Necmi Çoban dediniz. 

Cüneyt Solako¤lu: Bir tek birinci flirkette… 

Saffet Ulusoy: Senin ortaklar›n vard›, eski bir yönetim kurulun vard›.

Hiçbirine bir fley dan›flmadan iki adam› getirdin koydun. Benim düflma-

n›m de¤iller, ikisini de severim. Ama bu ifller -sormadan- hareketler 

yap›l›yor. Benim k›zd›¤›m, üzüldü¤üm fley fludur: fiecereyi bozduk. 

Nas›l ifltir, nedir? Adam bir müzakere yapar. Baflkan var m›, yok mu?

Adam bir gelir der; “Adamlar ne istiyor?” Yok. Biz bir fleye ‘hay›r’ 

demedik. Müzakere yapt›k, ‘tamam’ dedik. fiimdi dokuz tane yönetim

kurulunda alt› tanesini paçavra gibi att›n. Kendin iki tane yönetim kurulu

azas› koydun. Hay›rl› u¤urlu olsun.  

Cüneyt Solako¤lu: Hemen izah edeyim; yanl›fl anlamay›n Say›n Bafl-

kan. Buradaki hassasiyetinizi ben anl›yorum. Ama olay böyle de¤il. Olay

flöyle; dokuz kifliyi seçmek zorunday›z. Asl›nda bu yönetim kurulu yedi

kifliyle devam edecek. Dokuz kifli içinde seçilen iki kifli, genel kurulu 

takiben istifalar›n› verecekler ve ayr›lacaklar. Bir günlük, yani yar›m

günlük yönetim kurulu üyeleri oldu¤u için, bu adeta formalite oldu¤u

için de flunu söyledim Necmi Bey’e. Telefon açt›m dedim ki; “Yönetim

kurulunda Tayç›n, fiahap, Tamer beyler gibi herhangi birini seçmeye kal-
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karsak belki yanl›fl anlafl›l›r, sizden rica ediyorum,” dedim. Onlar kabul

ettiler. 

Saffet Ulusoy: Seninle otuz iki y›ld›r bir araday›z. Adam ailesiyle bu
kadar birlikte olmuyor. ‹yi günde, kötü günde. Ama hep karfl›l›kl› konu-
flup müzakere yap›yorduk. fiimdi seni Yaflar Çelik de satar, Necmi Çoba-
no¤lu da satar. Yani seçtin, bunlar› yan›na ald›n. Soray›m m› sormaya-
y›m m› yahu! Bura senin de¤il kardeflim! Bu b…. yiyen yeri kurarken 
çocuklar›m›n 3 milyon dolar›n› Vak›flar Bankas›’na havale ettirdim. 
Yani bu eser senin, onun, öbürünün dedi¤iyle meydana gelmedi ki! Yan-
l›fl yap›yorsun, ben seni çok seviyorum. Dedim; sana k›zmak istiyorum,
k›zam›yorum. 

Cüneyt Solako¤lu: Say›n Baflkan, yanl›fl›m için özür diliyorum. 
Bak›n bu formalite oldu¤u için özle ilgisi yok. Yani bunun yetkiyle ve sizi
tan›mamakla asla ilgisi yok. Ayr›ca da ben her vesileyle bu flirketin 
kuruluflunda en s›k›nt›l›, en gerilimli günlerde dahi sizin liderli¤inizde bu
flirketin baflar›ya ulaflt›¤›n›, siz olmadan bu flirketin olmas›n›n, bugünlere
gelmesinin mümkün olmad›¤›n›, tan›d›¤›m, bildi¤im, bana bu konuda 
konuflan herkese aç›k aç›k söyledim. 

Saffet Ulusoy: Bak Cüneyt, sana flunu söyledim: “Beni senin yerine
getirip koysak, flu milletten alacak oldu¤un paralar›n hepsini takar›m mil-
lette, öbür gün iflas ederim.” Senin iyi taraf›n var; adamlar› idare ettin.
Paras› olan belli, olmayan› idare ettin. Ben yapamam. Dün geldi bana bir
adam “5 bin avro laz›m…” Ne senet yapt›m ne bir fley. “Verin paray› git-
sin.” Ben böyle bir adam›m.  Ama hay›rl›s› olsun. Bundan sonra hep bir-
birimizin yüzüne bakaca¤›z. Sen herhalde Türk’ü, Amerikal›’ya satmaz-
s›n. Yapt›¤›n baflar›l› bir ifl, kötü bir ifl de¤il. Takdir ediyorum.  

Cüneyt Solako¤lu: Sa¤olun, çok teflekkür ederim.

Saffet Ulusoy: Muvaffak olmuflsun. Ama bizim vazifemiz; baflkan
olarak bunu daha nas›l menfaatli yapabiliriz… 

Yaflar Çelik: Say›n Baflkan ben seni yirmi yedi y›ld›r satmad›m! Hiç-
bir kimseyi de satmam! Usulüm de bu de¤ildir. Satsayd›m yirmi yedi y›l-
d›r seni satard›m. Bu sözü kesinlikle kabul etmiyorum! Bizi kolay istifa
ederler, rest çekmezler diye, uyumlu insan diye… Çok rica ederim. Bu
sözü kabul etmiyorum.
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Saffet Ulusoy: Herkes ne dediyse ‘evet’ dedim! Seçeceksin, niye 

seçeceksin beni? Sana da ‘evet’ dedim, ona da ‘evet’ dedim! Onun için

ifl bu hale geldi! 

Yaflar Çelik: Kimseye sen ‘evet’ demedin! Bütün insanlar sana ‘evet’

dedi!

Cüneyt Solako¤lu: Bu konular› yemekte konufluruz. U.N Gemicilik

Sanayi ve Ticaret A.fi. divan için aynen yine ayn› isimler öneriyorum. 

Oy birli¤i ile kabul edildi. 

Çetin Nuho¤lu: Say›n Baflkan, hangi flirketin genel kurulu bu? Anla-

yamad›m.

Cüneyt Solako¤lu: U.N Gemicilik Sanayi ve Ticaret A.fi.. fiirket ana

sözleflmesinin ayn› maddelerinin, yine daha evvel size gösterilen flekilde

de¤ifltirilmesini kabul edenler? 

Oybirli¤i ile kabul edilmifltir. 

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edildi. fiirketin yönetim 
kurulu üyeleri olarak yine ayn› isimler oybirli¤i ile kabul edildi. Ticaret
Kanunu’nun ayn› maddelerindeki yetkilerin tan›nmas› da oybirli¤i ile 
kabul edildi. Daha sonra U.N Deniz ‹flletmecili¤i A.fi. Genel Kurulu’na
geçildi ve ayn› prosedür izlendi.

Çetin Nuho¤lu: fierhi yazd›rabilir miyiz? 

Cüneyt Solako¤lu:Tabii, tabii. UND’nin, U.N Gemicilik’te mi hissesi

var? Bu, sizin ortakl›¤›n›z›n oldu¤u flirket de¤il. 

Çetin Nuho¤lu: Hangisi o zaman?

Cüneyt Solako¤lu: Deniz Tafl›mac›l›¤›. DENTAfi, bir evvelki yap›-

lan. Oraya da yine koyabilirsiniz.

Çetin Nuho¤lu: Madde 365, 375… Ticaret Kanunu ile ilgili itiraz›-

m›z›…

Cüneyt Solako¤lu: Yaz›l› var m› Çetin Bey? 

Çetin Nuho¤lu: Yok.

Cüneyt Solako¤lu: O zaman yazd›r›r m›s›n›z? Zaman kazanal›m. 
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Çetin Nuho¤lu: Herhalde yazm›fllard›r. 

Cüneyt Solako¤lu: Sadece itiraz ediyorsunuz, gerekçe göstermiyor-

sunuz yani…

Çetin Nuho¤lu: Türk Ticaret Kanunu’nun 365 ve 375’inci maddeleri. 

Cüneyt Solako¤lu: Güzel, hemen bir kaleme alal›m. Gerekçe; Tica-

ret Kanunu’nun 2 maddesini söylüyor Çetin Bey. ‹tiraz etti¤ini söyleyin.

Alt›na itirazi kay›t koyal›m. Bu flirket ana sözleflmesini kabul ettik, de¤il

mi? ‹ttifakla kabul edilmifltir. Yönetim kurulunu ibra edelim. Oybirli¤i

ile kabul edilmifltir. Denetçimizi ibra edelim. 

Ayn› prosedür burada da izlendi ve ‘U.N Deniz ‹flletmecili¤i A.fi. 
Genel Kurulu da tamamlanm›flt›r’ denilerek toplant›n›n bu bölümü de 
bitirildi..

Cüneyt Solako¤lu: fiimdi bizim, sizlerin çok ilgisi olmayan Köprü

Denizcilik diye bir flirketimiz var. Onun da iki tane genel kurulu var. 

Onlar› yap›yorum. Onlar RO-RO, Saffet Ulusoy, Erol Soylu, Cemil 

Bayülgen ve Cüneyt Solako¤lu aras›ndad›r. Say›n Baflkan, gündemde de

belirtilen divan baflkanl›¤›n› kabul ediyorsan›z bunu geçelim. 

Saffet Ulusoy: Ediyorum.

Ayn› prosedür burada da takip edildi. Özel amaçl› ve az ortakl› bu
flirketin de genel kurulu böylece tamamland›.

Cüneyt Solako¤lu: John Pfeffer gelecek, Saffet Bey ile birlikte bize

hitap edecekler. Daha sonra yeme¤e geçece¤iz. 11’e kadar kulis faaliyet-

lerinde bulunal›m. 

Yaflar Çelik: Cüneyt Bey ben istifa etmiyorum. Nas›l olsa sat›c›

olduk. 

Cüneyt Solako¤lu: Ben de iflbirlikçisi oldum. 

Bu noktada art›k yeni bir flirket, yeni bir patronaj ve yeni bir devir
bafll›yordu. KKR ad›na ortaklardan John Pfeffer geldi ve masadaki yerini
ald›. Sonras›nda yap›lan final konuflmas› ise flöyle sürdü:

Saffet Ulusoy: On dört y›ld›r yapt›¤›m›z ortakl›k, bugün bu masada

sona eriyor. Gemiyi alan John, Amerikal›… Ahmet Faralyal› da eski 
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bakan Ersin Faralyal›’n›n o¤lu ve Ayd›n Do¤an’›n da damad›. ‹flin içinde.

Tabii bu sat›fl için çok fleyler söylendi. Söylenir çünkü adam›n bir tane

ine¤i var, akflam efli kavga ediyor ‘ine¤i niye satt›n’ diye. Tabii ki bizim

yapt›¤›m›z sat›fl, Türkiye’de büyük bir sat›fl. Böyle bir sat›fl daha ortaya

gelmedi. Yani nakliye dünyas›nda kavgas›z nizas›z buraya kadar geldi.

Son defa sat›fl için baz› fleyler ç›kt›, neticede do¤ruyu bulduk. fiimdi on

dört y›ldan bu yana Türkiye’de ben bak›yorum; altm›fl befl senelik ifl 

hayat›m var, böyle bir paray› hiçbirimiz kazanmad›k. Allah’a yüz bin 

flükürler olsun. Öyle mi Çetin Bey?

Çetin Nuho¤lu: Amin!..

Saffet Ulusoy: Ve neticede bu gemilerin sat›fl›n› art›k… Bir seneden

bu yana Cüneyt Bey kardeflimize yetki verdik, sonra biz o…luk yapt›k

buna.

Sesler: Esta¤furullah!

Saffet Ulusoy: Niye? Verdi¤imiz yetkiyi s›namaya kalkt›k. Ama 

niye? Alaca danay› çok sevdi¤imiz için. Yani böyle bir fleyin sat›lmas›…

Satt›ktan sonra, ‘vay anas›n› yahu, bu gemiler, bu arabalar hepsi git-

mifl’…

Hay›rl› u¤urlu olsun. Bunlar da dünyan›n paras›n› verdiler. Bunlar›n

da kazanmas› laz›m. ‹fli idare edecek olan Cüneyt Solako¤lu’dur. Yapa-

cak olduklar› zamlar› büyük firma sahipleriyle görüflsünler, ona göre

yaps›nlar. Yani camia incinmesin. Bizim zaten endiflemiz; yabanc›ya 

giderse fiyatlar› art›r›r ama flimdi bize John söz verecek, müflterek noktada

birleflecekler zamlar için. Tabii biz de insan›z, zam yap›lacaksa, petrol 

fiyatlar› artm›flsa mutlaka yap›lmas› laz›m. Bundan sonra Cüneyt Sola-

ko¤lu Türkiye’yi temsilen, Ahmet Faralyal› da bizim yak›n›m›z -babas›

bakanl›k yapm›fl- John da burada, yabanc› olmalar›na ra¤men yard›m

ederiz. Çünkü bu yolun çal›flmas› laz›m. Bu yol çal›flmadan sizin teker-

leklerinizin dönmesi mümkün de¤il. Her taraf kapanm›fl. Onun için daha

derinli¤ine inmeyelim. 

Biz bu ifle hayalle bafllad›k. Cüneyt Solako¤lu’nun evinde, Tuzla’da

hayalle bafllad›k. Hayalimiz büyüdü, dev oldu. Ve neticede flimdi baflka

bir taraflara geçti. Ben Amerikal›lara bu sat›fl›n hay›rl› ve u¤urlu olmas›n›

210



diliyorum. Art›k biz nakliyeciler olarak çekifltirmeyi b›rakal›m. Çekifl-

tirme bitti. ‘Sen onu ald›n, ben ald›m’… Bitti bu ifl. Defter aç›ld›, defter

kapand›. fiimdi bundan sonra Amerikal› e¤er ayda bir defa büyük nakli-

yecilerle bir araya gelip böyle bir mesele oldu¤u zaman müzakere yaparsa

memnun oluruz. Ama flunu da söyleyeyim size; gemiler sat›lmadan bana

geldiler. Dedim; “O¤lum benden bu ifl bitti. Çünkü biz buradan ‹talya’ya

kadar yollar› da satt›k, gemileri de satt›k. Umut kalmad› daha. ‹mza ver-

dik, bitirdik.” Tabii ki k›skananlar var Amerikal›y›… Her fleyi gül, gülis-

tan görüyorlar. Efendim kurall› yapar m›? Yok kardeflim, bu ifl burada

bitmifltir. Bugüne kadar bu ifle eme¤i geçen -her ne kadar Cüneyt’e 

k›z›yorsam- kendisine, huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum. Hakikaten 

Allah’›n ipine as›l›r gibi bu ifle as›ld›. Arkadafllar›na da teflekkür ediyo-

rum. Bu gemilerin Amerikal› John kardeflime hay›rl› u¤urlu olmas›n› 

diliyorum. 

John Pfeffer: Teflekkürler Saffet Bey. Her fleyden önce bugün bir

kutlama günü. Sizin hepiniz için, Saffet Bey’in tak›m›yla yaratt›¤› bu 

baflar›n›n güzel bir sona ermesinin kutlama günü. Bugün ayn› zamanda

gelecek için de bir kutlama günü. Biz bunu, bu flirketi sizlerden devral›r-

ken sorumlulu¤umuzun fark›nday›z. Sizin bugüne kadar baflar›yla getir-

di¤iniz ad›mlar›, biz de takip ederek U.N RO-RO’yu daha ileriye götür-

mek istiyoruz. U.N RO-RO, Türkiye için Türkiye’nin ihracat› için ve

müflterileri için çok önemli bir varl›k, önemli bir firma. Bunun bilincin-

deyiz. Bunu çok ciddiye al›yoruz. Ve bunun devaml›l›¤› için size söz 

veriyoruz. Siz de müflteriler olarak, ileride bunun devaml›l›¤›n›, ayn› 

insanlar› karfl›n›zda görerek hissetmeye devam edeceksiniz. Her gün 

konufltu¤unuz flirkette, çal›flt›¤›n›z arkadafllar aynen devam edecekler.

‹kinci olarak size on dört y›ld›r sunulan servis kalitesini, hizmet kalitesi-

ni ayn› flekilde devam ettirme amac›nday›z. Ayn› tak›m, ayn› hizmeti 

size ayn› flekilde sunmaya devam edecektir. Üçüncü olarak da bu flirketi

büyütme plan›m›z, amac›m›z... Kapasitenin bugün yeterli olmad›¤›n› 

görüyoruz, fark›nday›z. Bu kapasitenin art›r›lmas› için zaten ›smarlan-

m›fl, gelen gemiler var. Bunun da üzerinde, gemilere kapasite art›r›mlar›

planlamaya bafllayaca¤›z. Türkiye’nin, Avrupa ile olan ithalat-ihracat

hacmi gittikçe büyümekte. Dolay›s›yla bunu da gördü¤ümüz için, buna

servis sa¤layabilmek için büyümemiz gerekti¤inin bilincindeyiz. 
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Size çok teflekkür ediyoruz; bu sorumlulu¤u bize devretme karar› 

ald›¤›n›z, bizi bu flekilde onurland›rd›¤›n›z için. Siz bu flirketin ortaklar›

olarak büyük bir de¤er yaratt›n›z. Bu de¤eri, ümit ediyoruz kendi flirket-

lerinize güzel yat›r›mlarda kullanacaks›n›z. Hay›rl› olsun. Kendi ad›m›za,

flirkette yönetim ad›na, Saffet Bey’e bugüne kadar gösterdi¤i liderlik ve

baflar›n›n önderli¤ini yapt›¤› için çok teflekkür ediyoruz. Ayn› zamanda

da hem bu flirketin hem de sektörün ileriye giderken sa¤l›kl› bir flekilde

büyümesinde beraber çal›flmay› dört gözle bekliyoruz. Yard›mlar›n›z› ve

desteklerinizi bekliyoruz.

Cüneyt Solako¤lu: Say›n Baflkan, Sevgili Arkadafllar, flu anda ifllem

bafllam›fl ve yürüyor. Bir taraftan tüzük de¤ifliklikleri ifllemi, bir taraftan

bankalar havale ifllemlerine de bafllam›fllar. Merak etti¤inizi bildi¤im için

söylüyorum; bugün ve yar›n bu havalelerin hepsi yerlerine gitmifl olacak.

‹fl Bankas›’nda hesab› olanlar belki bir gün evvel alabilirler. Di¤er ban-

kalarda hesab› olanlarda belki bir zaman fark› olabilir. Yar›n itibariyle

hesab›na para yatmam›fl olan arkadafllar›n do¤rudan do¤ruya bizi arama-

lar›n› rica ediyoruz herhangi bir sorun olmamas› aç›s›ndan.

fiimdi beni ba¤›fllarsan›z iki kelime de ben etmek istiyorum. Bugüne

kadar her toplant›da, sat›fl sürecine girdi¤imiz on üç ayd›r, Kas›m’dan

bafllayan, asl›nda ta A¤ustos’da bafllayan, nerdeyse bir buçuk senedir

olan zaman zarf›nda zaman zaman çok gerilimli günler yaflad›k; zaman

zaman birlikte çal›flt›¤›m›z, kol kola el ele yürüdü¤ümüz, büyü¤ümüz 

küçü¤ümüz arkadafllar›m›zla da ters düfltü¤ümüz oldu. Ben flahs›m ad›na

bu geçti¤imiz stresli dönemde kendi görevimi alg›lamam olarak belki

kendi tarz›mdan, belki zaman zaman gereksiz sertliklerimden dolay› her

türlü k›rd›¤›m kalpler için özür diliyorum. Ve bundan sonraki çal›flmala-

r›m›zda bizim ifl hayat›m›zda her zaman birbirimize sevgi, sayg›yla yak-

laflman›n önemini ve gere¤ini de flahsen biliyorum. Say›n Baflkan “Biz

ona görev verdik,” derken çok do¤ru bir fley söyledi. Görevimiz gere¤i

Erol Bey’le biz zaman zaman ketum olduk; zaman zaman bilgi verme-

dik; zaman zaman bildiklerimizi söylemedik ve paylaflmad›k. Ama bun-

lar›n hepsi sizin menfaatleriniz içindi. Ortaklar›n menfaatleri içindi. Ve

bu menfaatleri biz bugün çok lay›k›yla ve profesyonel bir flekilde, en iyi

flekilde de korudu¤umuza inan›yorum. Maalesef bir tek fleyde -zaten 

bizim görevimizdi, çal›flmaya talip olanlar›n çok çal›flt›klar›ndan flikayet
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etmeye haklar› yoktur, katiyen böyle bir flikayetim yok- benim bir tek

içimde kalan, ukde olan bir nokta var. Bu sat›flla ilgili her toplant›da göz-

lerinizden, sözlerinizden, davran›fllar›n›zdan hep sorular gelip haf›zama

tak›ld›. Yani flöyle güle oynaya, asl›nda çok güzel yaratt›¤›m›z, seneler

içinde hep beraber yaratt›¤›m›z bu de¤erin pazarlanmas›n›n çok fazla

keyfine ben varamad›m. Bundan sonra özellikle bu yemekte de keyfine

varmak istiyorum. Ama on dört senelik bir maceran›n bence çok fazla

çok öyle k›saca özetlenemeyecek çok önemli ana noktalar› var. Bir tanesi,

-ki herhangi bir flekilde biliyorsunuz ki bir yaranmak veya çok fazla 

nazik olmak gibi bir kayg›m yok ama her zaman her yerde de tekrar ettim,

bir daha tekrar ediyorum- bu on dört senenin özeti, Saffet Bey’in liderli-

¤idir. Saffet Bey’in öngörüsüdür ve bu konuda, hiç bilmedi¤imiz bir 

konuda bizi yüzmeye teflvik eden, cesaretlendiren, hatta hiç akl›m›zda 

olmad›¤› halde Flensburg’a bir evvelki geminin flikayetleri için gitti¤i-

mizde iki tane yeni gemiyle bizi döndüren, onun uzak görüflüne, cesare-

tine ve liderli¤ine hepinizin huzurunda, hepinizin nam›na ve kendi nam›-

ma bir kere daha teflekkür ediyorum. Tabii ki liderler yol gösterirler ama

savafl› da ordular kazan›rlar. Yani ak›ll› yönetilmifl bir ordunun önce ak›ll›

yönetilmesi çok önemlidir; sonra da askerlerinin yüre¤i çok önemlidir. 

On dört senedir hemen hemen hiç de¤iflmeden cephede savaflan Say›n

Genel Müdürümüz Cemil Bayülgen ve ekibine de... Gerçekten biz bugün

bu kadar büyük bir de¤ere ulaflabilmemizde... çok içten minnet ve teflek-

kür borçlar›m›z var; onlar› da sizin ve kendi nam›ma, tüm personel ad›na

Say›n Kaptan Bayülgen’e iletmeyi borç biliyorum. fiimdi flu andaki 

benim hep hayal etti¤im, istedi¤im toplant› k›vam›na geldi. Haz›r yüzler

gerilmifl de¤ilken, sinirler yat›flm›flken ve güzel sözlerin hakim oldu¤u

bir ortamda biz Say›n Baflkan’a flükranlar›m›z› ifade etmek için yönetim

kurulu üyeleri olarak bir plaket verece¤iz. Onu yönetim kurulu üyesi 

arkadafllar›m›z›n müsaadesi ile ben vereyim; ondan sonra da Say›n Bafl-

kan’a da bize vermesi için peflin peflin biz plaket haz›rlad›k. ‹çten ve 

isteyerek verece¤ini ümit ediyorum. Ama onlar› da kendisinden alaca¤›z.

Say›n Baflkan›m, liderli¤inize teflekkür ediyoruz. Bizi hiç unutmay›n, bu

flirketi hiç unutmay›n. Biz de, bu flirket de sizi unutmayacakt›r. Sat›fl 

s›ras›ndaki her türlü ihtilaf›n da üstüne tertemiz bir sünger çektik ve en

iyi dileklerimizle ve sayg›lar›m›zla size takdim ediyoruz,” 
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Cüneyt Solako¤lu’nun bu konuflmas›n›n ard›ndan alk›fllar aras›nda
plaketini alan Saffet Ulusoy,“Bunun hat›ras› büyüktür. Paralar, pullar
hepsi bir yana… Mesut Y›lmaz’a ben bir ara dedim ki, “Seni, ‘Karadeniz
yolunu yapt›’ diye anacaklar, baflbakan diye de¤il.” fiimdi bizim bekledi-
¤imiz zaten buydu (plaketi göstererek); yerine geldi. Allaha flükürler olsun.
Bunu evde saklayaca¤›z; ara ara bak›p eskileri anaca¤›z. Çok teflekkür
ederim,” diyerek k›sa bir konuflma yapt›. Di¤er yönetim kurulu üyelerine
Saffet Ulusoy taraf›ndan verilen plakette flunlar yaz›yordu: ‘Birlikte 
büyüttü¤ümüz U.N RO-RO flirketlerinin yönetimindeki de¤erli katk›lar›n›z
için teflekkür ederim. Saffet Ulusoy’… Ama Yaflar Çelik biraz önceki Saf-
fet Ulusoy’un kendilerine yönelik sözlerinden al›nm›fl olmal› ki; önce pla-
keti almay› tümden reddetti, ard›ndan al›p flirkete hediye etti¤ini söyledi. 

Son olarak Cüneyt Solako¤lu’nun, “Art›k hepiniz biraz daha zengin-
siniz. Daha evvel de zengindiniz ama… S›hhatinize bak›n, ifllerinize bak-
may›n; bugün için hiç de¤ilse. Beraber bir yemek yiyelim,” sözlerinin 
ard›ndan hep birlikte yeme¤e geçildi. Yemekte ortaklar, yöneticiler ve
çal›flanlar d›fl›nda baz› gazeteciler ve PR görevlileri de bulunuyordu. 
Yemek s›ras›nda; tamam›, en az›ndan farkl› bölümleri baflka baflka gaze-
teciler taraf›ndan kaydedilmifl olmas› muhtemel bir yuvarlak masa bulufl-
mas› gerçeklefltirildi. Burada, Saffet Ulusoy, Cüneyt Solako¤lu ve Erol
Soylu, gazetecilerin karfl›s›ndayd›. Yapt›klar› aç›klamalar›n kayda al›n-
m›fl ve ço¤unlu¤unu kapsayan k›sm› flöyle geliflti:

Cüneyt Solako¤lu: fiirket sat›labilir hale geldi, sat›fl› devredebilir hale

geldi ve bu aradaki ciro etti¤imiz hisselerimiz de Deutsche Bank’›n yed-

diemin hesab›nda duruyordu. fiimdi dü¤meye bas›ld›. Bir tak›m paralar

adreslere gönderilmeye baflland›. Bir taraftan flirketlerin hisseleri devreye

girdi. Bugün k›rk-elli tane hukuki muamele ayn› anda yürütülüyor. Bun-

lar birbirlerini takiben belirli bir s›ra içinde yap›l›yor. Bugün akflam iti-

bar›yla bu formalitelerin hepsi bitmifl olacak. Yar›n sabahtan itibaren his-

selerin mülkiyeti, nakliyecilerden KKR’ye geçmifl olacak. Yine ayn› 

gemiler, ayn› hizmetler yar›ndan itibaren yap›ld›¤› zaman has›l olan kar

veya zarar KKR’ye ait olacak. Bir tek ortak UND kald›. Hissesi yüzde

2,4’dür. Bizim yard›mc› flirketlerimiz var. Toplam dört flirketiz. Ana flir-

kette yüzde 2,4’dür. ‹ki flirkette pay› yoktur. Sadece bir yard›mc› flirkette

de binde 3 seviyesinde pay› vard›r. Yani yüzde 1’in üçte biri gibi. 
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Bu arada bir gazetecinin sorusuna Cüneyt Solako¤lu taraf›ndan veri-
len yan›t flöyle oldu: “Bugün, kendisi de kat›ld› genel kurula -UND’nin
‘yönetim kurulu üyesi’ diyeyim, resmi s›fat› öyle- Çetin Bey. Buna genel
kurul taraf›ndan karar verilece¤ini, yani satma konusunu UND’nin 
‘yap›lacak ilk genel kurulunda, genel kurulun onay›na sunmak istedi¤ini’
söyledi. Ama tabii onun yerine benim beyanda bulunmam do¤ru de¤il.
Kendisinden teyit ettirmenizi rica ediyorum. Genel kurul, normalde hep
flubatta oluyor.”

Saffet Ulusoy: A¤›z tad›yla bitirdik. Üzerine de birer tatl› yedik. On

dört seneyi tatl› tatl› bitirdik. Cenab› Allah herkese nasip etsin. Önce biraz;

‘k›z›m›z çok güzeldi, kocaya verelim mi, vermeyelim mi’ diye tereddüt

ettik. Ama sonra bakt›k ki k›za de¤erinden fazla para veriyorlar. 

Cüneyt Solako¤lu: De¤erini, de¤erini. De¤erinden fazla de¤il.

Gazeteci: Bafltan çok k›zg›nd›n›z, ‘satmam’ diyordunuz; sizi kim 

ikna etti?

Saffet Ulusoy: Bak›n›z ben size bir fley söyleyeyim: Liderlik kolay 

de¤ildir. Lider bafl›n› vurur o yana, vurur bu yana, en son do¤ru yolu 

bulur. Bizim gitti¤imiz yolda, bizi o yola sevk edenler biraz da U.N 

RO-RO’da ortak olanlard›r. Adamlar burada. Amerikal›larla konufltuk.

Dedik ki; “Bize on gün daha müsaade edin.” Cüneyt Bey’e haber gönder-

dim Ersin Çamo¤lu ile; “Milli mutabakata varal›m, hepsini bir çat› alt›nda

toplayal›m.” Neticede bakt›k ki milli mutabakat olmayacak. Demokratik

bir ülkede yafl›yoruz. E¤er ortaklar›n a¤›rl›¤› ‘bu gemiler sat›ls›n’ diyorsa,

bunun önüne geçemezsin. Paran varsa geçersin, yoksa geçemezsin. Paray›

da araflt›rd›k. O¤uz Sat›c› bize iki defa geldi. “Para haz›r,” dedi, ortada bir

fley yok. Arkas›ndan Hamdi Ak›n iki kez eve geldi, hatta bankac›s› ile bir-

likte... Hamdi Ak›n’a dedi¤im fley fludur: “Say›n Ak›n, biz gemileri vere-

ce¤iz. Sen al›rs›n, Amerikal› al›r, o al›r, bu al›r… Paran›z haz›r m›d›r? 

Verecek oldu¤unuz paraya bu ifl olmaz. Fiyat 910 milyon avroyu buldu.

Sen hala 900’den bahsediyorsun. Sen bir defa bir 50 daha koy bunun üze-

rine.” Hatta onu öyle anlatt›m ki; ben Trabzon’da on dört y›l müteahhitlik

yapt›m. Bir yolun yap›lmas› için bir fiyat verirsin, açarlar, en alas›n› sen

vermiflsin ama ‘lay›k görmedim, olmaz, aç›k art›rmaya ç›kaca¤›z’… Aç›k

art›rmada en az yüzde 20-25 artar. Burada yüzde 6 art›rd›n›z bunu… Ayn›
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bunlar› hep konufltum onlarla. Bana dedi Amerikal›; “En sonuna kadar, 

sizin için bizimle mücadele yapt›lar. Bu fiyat›n üzerine zaten ç›kmam›z

mümkün de¤il.” Ve neticede ço¤unluk ‘sat›ls›n’ diyordu. E¤er sat›lma-

sayd› buras›, ben kötü adam olacak, hayat›m›n sonuna kadar Türk nakliye

sektöründe ismim öyle geçecekti. Çünkü sebebiyet veriyorum, sat›lan bir

mal› satt›rm›yorum. Onun vebalini tafl›mak kolay de¤il. Hatta size flunu

söyleyeyim: Bir aral›k gemileri ‘biz alal›m’ dedik, ortaklardan bir grup

olarak. Ersin (Özince) beyle, ‹fl Bankas› genel müdürü ile ben konufltum;

“Bize 200 milyon avro vereceksin.” “Gel görüflelim Ulusoy, veririm ben,”

dedi. Bu paray› al›p ne yapacakt›k? Örne¤in Cüneyt Bey satmak istiyor

mu, ‘al paran› kardeflim’, Erol Bey satmak istiyor mu ‘al paran› karde-

flim’... Bu adamlar›n ihtiyac›n› görmeden sen, ‘ben satmam’ diyemezsin.

“Bana para laz›m,” diyor adam. Sen buna, ‘satamazs›n’ diyorsun. 

Tabii ki biz bunlar›n tüm yollar›n› arad›k. Ama sonunda flunu gördük

ki; yine sa¤lam olan adam Amerikal›, yani bunlar›n bulduklar› adam. 

Zaten on dört y›l boyunca aram›zda bir fley olmad›, itimatla yürüdü. On

dört y›l sonra kalk›p da böyle birbirine düflüp yürürse, bu ifl yürümez daha.

‹htilaf girdi¤i zaman bu ifle, yürümez. Neticede satmaya karar verdik, ben

de verdim. 

Esas›nda önce satmaya karar verdim ancak arkamda olan on-on befl

adam; ‘beraber yapal›m, flunu yapal›m, bunu yapal›m’… Biz de kafay›

üflüttük. Aç›k konuflal›m, mesele bu. fiimdi adamlar diyorlar ki; ‘anam-

s›n, babams›n, sen yapt›n, sen getirdin, sen bitirdin, bu gemileri satmaya-

l›m’. Bu gemileri satarsak diyorlar ki; ‘kar›lar› satt› bu adamlar’. O¤lum

sen paray› al›yorsun, bunun kar›yla bir ifli yok. Böyle paray› nereden

bulacaks›n? Ve neticede bu mutlu güne geldik. Bu Türkiye nakliye cami-

as›nda ilk olan bir ifltir. En büyük özellefltirme. 

Cüneyt Solako¤lu: Sadece nakliye de¤il, Türkiye ekonomisindeki en

büyük…

Saffet Ulusoy: Ve neticede bugün bu mutlu günde bunlar sa¤lam

ba¤lam›fllar ifli. Amerikal› paray› herkese havale edecek, herkes paras›n›

alacak ve yoluna devam edecek. Tabii bunun bir baflka taraf› var. Bana

üç-dört adam geldi ‘hat kural›m’. Elimizde hat vard›, satt›k. Bir daha neden

hat kural›m? Ne iflimiz var? Aynen böyle ha…
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Gazeteci: Eski ortaklardan m›?

Saffet Ulusoy: Nakliye camias›n›n içinde olanlar, eski olanlar da geldi.

Dedim, “O¤lum flimdi yola girme. fiu sat›fl bitsin, millet paras›n› als›n.

Hat kuracaksan bile bu hattan al›nan paray› alabilsin vatandafllar.” Çünkü

paralar› yok. Gidiyor otuz tane adam topluyor, ‘flöyle oldu böyle oldu’.

Benim iflim de¤il. Mesela en fazla Çetin k›zd›. Kardeflim ben bu ifli bitir-

dim, ne oraya giderim, ne buraya giderim. Adamlara vekaletleri verdik.

Adamlar bizim vekaletleri kullanarak gemileri satt›lar. fiimdi biz yeni bir

dünya aram›yoruz ki. Yok UND’nin iki hissesi varm›fl da, flöyle olacak

böyle olacak... O hisseleri de ben b›rakt›m oraya. Kendileri biliyorlar.

Onun için bu sat›fl›n, Türk nakliye sektörü için, Türkiye için hay›rl› oldu-

¤una inan›yorum. Bugüne kadar her ikisi için de k›zm›flt›m ama onlar

baflka bir fley yapamazlard›. Niye yapamazlard›? Çok yerleri kapal› tuttu-

lar bu ifl bitsin diye. Belki aç›klansayd› ifl tehlikeye girecekti. Do¤rudur

yani. 

fiimdi bana Stena geldi, Hakan (Tan›l) Bey’in yan›na. Telefon açt›lar

bana evden. Dediler ki; “Biz bu gemileri alaca¤›z, sen bizimle partner

olur musun burada?” Ben hiçbir fley olmam. Ben temiz bir gömlek giyi-

yorum, bunu pislefltirmem. Sat›l›r bu gemiler, aradan geçer befl-alt› ay,

bir sene, adam konuflur. Yoksa bir taraftan satmadan, sizi sataca¤›m ben,

bunlarla ortak ifl yapaca¤›m… Benim iflim de¤il. Çünkü bu iflin yarat›c›s›

olan birisi budur (Cüneyt Solako¤lu), birisi Erol’dur. 

Sektörde olan adamlar› bir gün toplad›k Intercontinental Oteli’nde.

Önce hikaye geldi onlara. “Yahu etmeyin o¤lum,” dedim, “bir araban›z

noksan olsun, bir hisse al›n.” Neticede onlar› da bu iflten faydaland›rd›k.

fiimdi tabii ki bizim ilk 46 ortak… Sonraki ortaklar dediler ki; “Biz sizi

k›skan›yoruz.” O toplant›da san›r›m Cüneyt Bey yoktu, Kufladas›’nda.

“Niye?” “Baflkan, baflta bu ifl olmaz diye size yanaflmad›k. fiimdi k›ska-

n›yoruz.” Ben de yönetime sormadan, “Tamam kardeflim,” dedim. Yöne-

tim kurulundan birkaç arkadafl; “Bizim param›z var, neden bunlar› ortak

ediyoruz,” dediler. Ticari bak›mdan hakl› adam. Ve neticede 220 adam›

ortak ettik. Ekme¤i biz yaln›z yemedik. Ekme¤i birlikte taksim ettik. Ve

neticede bugüne geldik. fiimdi bizim kavgalar›m›z›n, k›zmalar›m›z›n

hepsi bir tarafa, kapand› bu defter. 
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Gazeteci: Paray› ne yapacaks›n›z?

Saffet Ulusoy: Paray› ne yapaca¤›m› bilmiyorum. Bafl›ma yeni bir

bela daha…

Gazeteci: Ne kadar para alacaks›n›z?

Saffet Ulusoy: Bizim, herhalde 60-70 milyon dolard›r. Yani benim.

Kardeflimin ayr›. fiimdi bu para bizim bafl›m›z› belaya sokacak ama. fiimdi

millet alacak, ne yapacak paray›? Yine tekerle¤e yat›racak. Kamyona 

yani. TIR alacak. TIR da bir fley kazanm›yor. Ben nakliye dünyas›ndan

ç›kmak istiyorum. Allah çocuklar›ma nasip etmesin. Hiç birine nasip 

etmesin. Bu kadar çetin bir ifl dünyada yok. Bir araban›n Almanya’ya 

gidip gelmesi için on befl tane belge laz›m. Bulgaristan ayr›, Romanya,

Macaristan, Çekoslovakya, Avusturya ayr›. Bir taraftan da belge var m›,

yok mu onu düflüneceksin. Dünyan›n en çetin iflini b›rakt› babam bize.

Bundan çetin ifl olmaz. Kamyoncunun paras› bol, kar›s› dul. fiimdi para

da bol de¤il b…. yiyen. Onun için çok güzel bir ifl yap›lm›flt›r. Onun için

gerek Erol Bey, gerekse Cüneyt Bey’e huzurunuzda teflekkür ediyorum.

Her ne kadar ben satar›m o satmaz, kolay de¤il. Bir adam bir ine¤i satsa,

akflam eve geldi¤inde kar›s›; “Benim alaca danay› neden satt›n?” der. Bu

alaca dana de¤il ki kardeflim, bir milyon avro. 

Gazeteci: Efliniz de sat›fla karfl›yd›, flimdi ikna oldu mu? 

Saffet Ulusoy: Niye karfl› oldu¤unu bir türlü anlayamad›m. Gemilerde

resimleri var. O düflünüyor flimdi; gemilerden resimlerini indirecekler.

‹smi vard› biliyor musun? O kalkacak, bu kalkacak.

Cüneyt Solako¤lu: Gemilerimizin annesiydi Süreyya (Ulusoy) Han›m.

Guiness Rekorlar Kitab›’na girmiflti. Arka arkaya on iki tane geminin

isim annesiydi. 

Saffet Ulusoy: Bundan büyük isim olmaz. Bu U.N RO-RO’nun…

Gerek Avrupa’da gerek bankalarda gerek Türkiye’deki büyük tüccarlarla

gerek armatörlerle, kiminle konuflursan›z konuflun; ‘bu kurdu¤unuz flir-

ket, bir mucizedir’ diyorlar. Bunlar›n hepsi böyle söylüyorlar. Ama bir

daha kurulur mu? Cenab› Allah bilir. Millet birbirine vurur, yollar kapa-

n›r m› bilmiyorum ama bizim de k›smetimiz bu kadard›. 
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Gazeteci: Turizm sektörüne girer misiniz?

Saffet Ulusoy: Benim otelim var. Hepsinin tad›na bakt›m. Turizm de

var. Say›n Baflbakan, “Türkiye’nin ekonomisi iyi,” diyor. Bana sorarsa-

n›z Türkiye’nin ekonomisi hiç de iyi de¤il. Çünkü pamuk ipli¤ine ba¤l›.

O bir koptu mu, duvara vurur. Ne var yani? fiimdi turizm para kazanm›-

yor. Üç tane otelimiz var, para kazanm›yor. Herfley dahil, ver 30 lira, yat,

ye, iç, s…. -affedersin- sene sonunda bir fley yok. Turizm para kazanm›-

yor. Girdik bir tekstile, bafl›m›za bela ald›k. O da para kazanm›yor, trans-

port para kazanm›yor. fiu kamyonlar var ya bir tane kamyon para kazan-

m›yor. Bende 153 tane çal›flan kamyon var. Hesaplar›na bak›yorum ay

sonunda, para yok, pul yok. Gidiyor, geliyor, floför al›yor, yola veriyor.

Otobüs iflas etti. Bizim ifl kollar›m›zda paray› al›p nereye yat›racaks›n?

Tek akl›ma gelen, faize vereceksin. O da 50 bin dolar batt›¤› zaman kabul

ediyor (mevduat güvencesi) hükümet. Di¤eri, ‘bafltan kara’ gidiyor. O da

garanti de¤il ki. Yani verdin faize, en fazla 5,25, 4,50 ama garantisi yok.

Onun için biz a¤›r a¤›r satt›¤›m›zdan yiyelim. Dünyada yeni bir kap› aç›-

l›r, baflka bir ifle bakar›z. 

Gazeteci: UND’ciler kendi RO-RO’sunu kuracakm›fl.

Saffet Ulusoy: Ne anlat›yorsunuz k›z›m? 1 milyar avro… Gitse, Hay-

rat’› satsa, Of’u hepten satsa alam›yor. Lailaheillallah. Laf bunlar laf!

Neyi kuracaklarm›fl? Kurdular iflte Kepez’den kalkt›, bir ay çal›flt›lar, bir

dünya zarar ettiler, b›rak›p kaçt›lar. Bizim gibi bir RO-RO hatt› kurmak

için en az yedi-sekiz gemi laz›m. Bu sekiz gemiye, 500 milyon avro 

masan›n üzerinde olacak. Art› Pendik Liman› gibi bir liman› olacak, art›

Ambarl› Liman› gibi liman›n olacak, art› ‹talya’da olan limanlar gibi 

limanlara sahip olacaks›n, art› bir de tecrübe sahibi olacaks›n. Ben onla-

r›n konuflmalar›ndan bir fley anlam›yorum. Masal. 

Gazeteci: Komisyon alm›fllar?

Saffet Ulusoy: Kim ald›?

Gazeteci: Cüneyt beyler… 

Saffet Ulusoy: fiimdi bu adamlar bu iflin sat›c›s›, ‘CEO’ diyorlar CEO.

Mal› al›r, satar. Mal› al›p satan adam›n bir fley almas› laz›m. Bunlar ame-

lelik yapt›lar. Millet de bunlar› koydu tefe. “Oradan onu ald›lar,” dediler.
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Ben de söyledim, yalan de¤il. Ama neticede Amerikal› ile konufltum ben.

Ahmet Faralyal› ile de konufltum. Hamdi Ak›n ile de konufltum. Onlarda

böyle bir fley görünmüyor. Bu sat›fllarda her fley söylenir. Ben size söy-

leyeyim, her fley söylenir. Neticede ufak bir sat›fl de¤il ki, milyar avrodan

söz ediyoruz. Ama biz yüz yüzeyiz. Diyenler biziz. Biz diyoruz ki; “Gör-

medik, bilmiyoruz. Böyle diyorlar…” Kapand› o defter. 

Erol Soylu: Al›nmad›¤›na kanisiniz!..

Saffet Ulusoy: Al›nmad›¤›na kaniyim, fluradan: Amerikal› ile bir-iki

saat konufltum. Amerikal› yaln›z Cüneyt Bey’i istedi, ‘bizimle çal›fls›n’

diye. Biraz örümcekler orada topland›. Yani gemiler sat›l›yor, niçin 

Cüneyt Bey orada kal›yor iki sene daha? Esas insanlar›n kafas›ndaki 

soru iflareti buradan do¤du. Ama Amerikal› dedi ki; “Kardeflim, gemileri

birisi idare edecek. Bu ifli de bilen odur. Kendisine dedik; ‘gel bunu

idare et.’” 

Bana ne yahu Erol Bey. Dünyay› alsalar, satsalar umurumda de¤il.

Benim bu sat›flta tek bunlara gücendi¤im; her fleyi bana söylemediler. Ha

söyleseydiler bana, bu neticeye varabilirler miydi? Belki de varamaz-

lard›. Yanl›fl m› Cüneyt Bey?

Cüneyt Solako¤lu: Evet yani gizlilik aç›s›ndan, ihaleye kim girdi,

kim teklif verdi bunlar›n duyulmamas› gerekiyordu. Onun için biz biraz

ketum davrand›k. 

Saffet Ulusoy: Yani orada olan baflka bir fley yok. Stena’n›n sahibi

ofiste Hakan Bey ile görüfltü. “Saffet Bey, biz de buraya teklif verdik,”

dedi. Hakan Bey buradad›r. Dedim; “Hakan Bey, bu ortamda olmaz. Niye

olmaz? Ben bunlarla böyle bir ifle girsem, ‘Ulusoy bizi satt›’ der bu 

camia. Aradan geçer bir-iki y›l, belki bir fleyler olur ama flimdi olmaz.” 

Cüneyt Solako¤lu: Saffet Bey’i daha fazla yormayal›m. 

Gazeteci: Bundan sonra KKR ne yapacak? Yeni gemiler al›nacak m›? 

Cüneyt Solako¤lu: Üç-dört tane. Siparifli verilen gemi var. Onlar›n

da kredileri temin edildi. Ocak ay›nda tekrar tersane ile görüflmelerimiz

var. Ondan sonraki yat›r›m programlar›m›z› tersane ile de paylaflaca¤›z,

konuflaca¤›z. Sadece onlarla de¤il, bir taraftan da büyümeyi düflünüyoruz,
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bugün John Pfeffer’›n de söyledi¤i gibi... Fakat bugün daha devir yap›l›-

yor. Ocak ve fiubat aylar›nda bir de¤erlendirme yap›lacak. Çok aç›k, çok

belli ki, büyüme ve yat›r›m devam edecek. 

600 milyon dolar biz yat›r›m yapm›flt›k. Ondan sonraki yat›r›mlarda,

dört tane gemi yaklafl›k 200 milyon avrodur, bu gelecek dört gemi. Bunun

finansman› sa¤land›. Bunlar al›nacak. Bunlar›n üstüne de yine yeni gemi-

ler de takip edecek. U.N RO-RO kuruldu¤u on dört y›ldan bu yana hiç

yat›r›m durmad›. ‘Tamam, bu bitti, art›k yat›r›m yapm›yoruz’ dedi¤imiz

hiçbir y›l olmad›. ‹kinci el gemiler al›yorduk devaml›. Bir iki ald›k, sonra

iki daha ald›k, sonra üç daha teker teker ald›k, sonra bakt›k ki eski gemi-

ler olmuyor, yeni gemiler gerekiyor. Bu kez yenileme program›na girdik.

Türkiye’de yeni siparifl RO-RO’yu ilk defa biz yapt›k, özel sektör olarak.

fiu ana kadar on tane gemi, fiilen teslim ald›k, dört tanesi yolda. Asla bit-

meyecek. ‘Ömür biter, yol bitmez’ vard›r ya…

Saffet Ulusoy: ‹ki tane daha gemi al›rsan›z Cüneyt Bey, Marsilya hat-

t›n› düflünün. Bafl›ndan bu yana benim düflündü¤üm fley odur. Çünkü

Avrupal›lar’›n geçifl belgeleri, nakliyecilerin beynini çarp›tt›. 

Cüneyt Solako¤lu: Devam edece¤iz a¤abey, gemileri de büyütece-

¤iz. 

Gazeteci: Tafl›ma fiyatlar›na zam konusu. 

Cüneyt Solako¤lu: Tafl›ma fiyatlar›nda yak›t, biliyorsunuz çok

önemli bir etken. Yak›t bizim flirketin en büyük gideri. Bütün nakliyeci-

lerin de en büyük gideri. Yak›t da dün akflam (12 Aral›k 2007) tekrar 4

dolar artarak 94 dolara yükseldi. fiimdi flu yak›nlarda herhangi bir zam

düflünmüyoruz. Ama yak›t fiyatlar› sürekli yükselecek, biz burada kala-

ca¤›z... Bu zaten eflyan›n tabiat›na ayk›r›. Bugüne kadar da yak›t yüksel-

di¤i zaman, -bizim zaman›m›zda- zamlar› yapt›k. Zaman oldu y›lda iki

kere yapt›k, zaman oldu üç kere yapt›k. Bugünden sonra da yak›t›n yük-

selmesi bu boyutlarda devam ederse -ki dünya için bir felaket senaryosu-

dur- tabii ki fiyat ayarlamalar› yap›l›r. Bizim navlunumuz de¤iflmiyor.

Yak›t zamm› geliyor. Asl›nda ben nakliyecilerin bu sistemi kendi ifllerin-

de vazgeçilmez bir flekilde yapmalar› gerekti¤ine inan›yorum. Çünkü bir

nakliyecinin de kamyonla çal›flan kara nakliyecisinin en büyük gideri 
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yak›t. Bu yak›t sadece Türkiye’de artm›yor, dünyadaki her fleyde art›yor.

Enerji fiyatlar›ndaki art›fl, son kullan›c›ya intikal etmek mecburiyetinde,

sistem böyle iflliyor. 

Zaten asl›na bakarsan›z daha rasyonel bir sistem için çal›fl›l›yor bu flir-

kette. Yani bunlar, bir; yak›t fiyatlar›n› ayr› tutarak bir navlun istemek,

yak›t fiyatlar›n› da ileriye do¤ru ikifler, üçer ayl›k dönemlerde hedge
(sigorta) ederek fiyatlar› buna göre ayarlamak idi. Bir sürü aletler var, 

de¤iflik yollar ve enstrümanlar var. Bunlar ça¤dafl enstrümanlard›r. Bunu

dünyadaki bütün denizciler uyguluyorlar. 

Bizim, özellikle benim flahsen çok senelerin nakliyecisi olarak gördü-

¤üm en büyük yanl›fl; U.N RO-RO bir flekilde zam yapt›¤› zaman, hemen

bunu U.N RO-RO’nun aleyhinde kullanmak için f›rsat arayan insanlar›n,

sivil toplum kuruluflu olarak nakliyecinin derdine derman olmad›klar›na

inan›yorum. Gerçek anlamda sivil toplum örgütünün görevi; nakliyeciye

bu artan maliyetinin bilincine varabilmesi için gerekli ikazlar› yapan, 

kamuoyuna bu art›fllar› duyurup nakliyecilerin ne kadar güç durumda 

olduklar›n› makul flekilde izah etmektir. Yani elinize al›p U.N RO-RO’nun

vitrinine bir tafl atmak, sivil toplum örgütü olarak sizin göreviniz olma-

mal›. Aksine; sektördeki s›k›nt›y› teflhis edip tan›mlay›p bunu ayn› 

zamanda topluma da tan›tmak. Çünkü tek bir nakliye flirketi, örne¤in

Ulusoy olarak Saffet Bey ç›k›p “Benim maliyetlerim çok artt›,” dese,

insanlar flöyle bakarlar: Saffet Bey acaba daha fazla m› kar istiyor? Ama

bir sivil toplum örgütünün baflkan› olarak Saffet Bey ç›k›p “Kardeflim

nakliyecinin yans›tmak zorunda oldu¤u maliyetlerindeki art›fl› budur, bu

seviyededir ve bunun mutlaka bir flekilde kabul edilmesi ve art›r›lmas›

gerekir,” derse farkl› olur. Mesela Avusturya’da yol geçifl paralar›, dev-

letin ald›¤› bir para. Daha yeni bafllad›lar, zam yapt›lar. Kimse gidip

Avusturya’ya sorabiliyor mu? Almanya, otoban paralar›na zam yapt›.

Haziran’dan bu yana hem Avusturya artt› hem yak›t… 310 dolar/tondan

al›yorduk 23 Temmuz’da zam yapt›¤›m›z zaman. Çünkü daha evvel 220-

230’lardayken birden bire 310’lara f›rlad›. Biz bu zamlarla art›fllar›n hep-

sini de aksettiremiyoruz. Çünkü piyasada bir akordiyon y›¤›lmas› yap›-

yor. Siz buradan yap›yorsunuz ama nakliyeci aksettiremiyor. Nakliyeci-

nin s›k›flmas› söz konusu. Nakliyeci s›k›flt›¤› zaman, müflteriniz s›k›flm›fl

oluyor. Nakliyecinin s›k›flt›¤› yerde bizim rahat durmam›z mümkün 
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de¤il. Dolay›s›yla bu zamlar› biz 320’deyken yapt›k, flu anda 518 dolar-

dan al›yoruz ayn› yak›t›n tonunu. Dünkü barem bafl› 4 dolar›n bize yan-

s›mas› 25 dolar. fiimdi 518 dolar›n üzerine 25 daha geliyor. Bir gemi,

gidifl ve dönüflte 330 ton yak›yor. Bunlar hep matematik. Bu rakamlar›n;

bir flekilde artan rakamlar›n flirket taraf›ndan absorbe edilmesi mümkün

de¤il.  

‘KKR mi zam yapt›, RO-RO mu zam yapt›, Ulusoy mu zam yapt›?’

konuflmas›n›n tamamen d›fl›nda, sistemin do¤as› gere¤i zaman zaman

böyle ayarlamalar olabilecek. Umut ederiz ki lehte de olabilir. Petrol

fiyatlar› tekrar 50 dolarlar seviyesine döndü¤ü zaman tabii ki bu fiyatlar

bu flekilde kalmayacakt›r. 

Biz bir 23 Temmuz’da, bir de 8 Kas›m’da zam yapt›k. 23 Temmuz ve

8 Kas›m’da yapt›¤›m›z zamm›n oran› yüzde toplam 11’dir. Yak›ta gelen

art›fl, yüzde 65’lerdedir. Yak›t bizim ana maddemiz, en büyük gider 

kalemimizdir. Bak›n bir gemi, gidiflte ve dönüflte 120 bin avrodan fazla

yak›t tüketmeye bafllad›. Buna el dayanmas› mümkün de¤il. Dolay›s›yla

biz hiçbir zaman; ‘flu anda zam gündemimizde yok’ -bir tüccar olarak-

‘zam yapm›yoruz, yapmayaca¤›z’ veya ‘zam yapaca¤›z’ deme yetkisine

sahip de¤iliz. Sistem neyi gerektiriyorsa o yap›l›r. Ne zaman gerektiri-

yorsa o yap›l›r. Ama esas olan fley fludur: Müflterimizin yaflam savafl›n›

biz bütün imkanlar›m›zla desteklemeye çal›fl›yoruz. Ve bizim yak›t fiyat-

lar›n› birebir, aynen aksettiremeyiflimizin temelinde; Türk nakliyecisinin

flu anda içinde bulundu¤u s›k›nt›l› durum var. Umuyorum ki; sivil toplum

örgütleri, Türk nakliyecisinin maliyetlerdeki art›fl›n› kamuoyuna ve di¤er

ekonomik çevrelere güzel bir flekilde izah eder ve umuyorum ki; nakliyeci

de kendine bir ç›k›fl yolu bulabilir.

Gazeteci: Nakliyeci, Avrupa ile ticaret yaparken tamamen RO-RO’ya

ba¤l›. Dediniz ki; “Ortaklar› aras›nda nakliyeci ve sivil toplum örgütleri

vard›. Bundan sonra ise ticari bir flirket olarak davranmak zorunda...” 

Saffet Ulusoy: Ben size tek bir laf söyleyeyim: Bugün nakliyeye ver-

di¤i para -ihracatç›n›n- az. Bir treylere 500 dolar daha verebilir ihracatç›

ve ithalatç›. fiimdi siz RO-RO fiyatlar›n› düflürün, ihracatç› buradan

sebeplenmek isteyecek. Hesap bu.
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Cüneyt Solako¤lu: Bir de orada çok yanl›fl bir bilgi var, ben hemen

düzeltmek istiyorum. Türk nakliyecisi hiçbir kota yüzünden U.N

RO-RO’ya veya baflka RO-RO’ya mahkum de¤il. Bunu böyle kal›n çizgi-

lerle belirteyim ve bilimsel bir flekilde tart›flal›m. Söz gelimi bu sene Bul-

garistan’da zaman zaman kriz oldu. Bulgaristan’›n üçüncü ülke talepleri

vard›. Ocak ay›nda sekiz-on günlük bir gecikme oldu. Bulgaristan’da hiç-

bir belge eksi¤i yoktu. Belki en son 20 bin belge geldi, da¤›t›ld›. fiu anda

Bulgaristan’da ortalama günde 600 ile 800 belge kullan›lmaktad›r. Ve ile-

ride de Bulgaristan’da bir belge sorunu beklenmiyor. Çok basit bir gerçek,

mahkumiyet derken flu var: RO-RO karaya s›¤maz, kara RO-RO’ya s›¤-

maz. Türkiye kendisine tan›nan kotalar›n içinde hem RO-RO’yu hem

karay› birlikte kullanmak zorundad›r. U.N RO-RO’nun yapt›¤› uluslararas›

deniz tafl›mac›l›¤›, rekabete de sonsuz aç›k. Hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n

Singapur’dan, Yunanistan’dan, Afrika’dan bir armatör gelir, gemisini

koyar, RO-RO tafl›malar›n› yapar. U.N RO-RO’nun devletten ald›¤› her-

hangi bir imtiyaz yoktur. Biz kendi birikimlerimizle, kendi iflimizi görmeye

bafllayarak bu flirketi yaratt›k. Ama flirketi yaratt›¤›m›z s›ralarda, satmadan

önce de bizde öyle ortak vard›r ki hiç RO-RO’yu kullanmaz. Büyüklerden

hem de... Öyle nakliyeci vard›r ki ortak olmad›¤› halde RO-RO’yu kulla-

n›r. Günlük ifllerde, haz›r büyük bir rekabetin içindeyken insanlar yüzde 1

ortak oldu¤u, yüzde 2 ortak oldu¤u flirkete, kendi menfaatlerinin aleyhine,

-e¤er RO-RO karayla rekabet edemezse- bir tane ortak, bir tane araba ver-

mez. Bu aç›dan hiç farkl› bir durum yok. Bugün, nakliyecinin menfaati

gerektirdi¤i için RO-RO ile gidiyor. Baz› nakliyeci de yine iflinin gere¤i

ve kendi menfaati gerektirdi¤i için karadan... Herkesin bir yo¤urt yiyifl

tarz› var, herkesin bir maliyet hesab› var, herkesin bir flirket yap›s› var.

Yüzde yüz karay› ve yüzde yüz RO-RO’yu tercih eden flirketler az›nl›kta.

Geneli hem RO-RO hem karayolundan gidiyorlar. ‹flin ihtiyac›na göre,

müflterinin ihtiyac›na göre… Bugünden sonra da bu, böyle devam etmek

zorunda. Kald› ki ça¤dafl yaklafl›mda art›k ‘multimodel’ dedi¤imiz çoklu

tafl›ma sistemlerine do¤ru kay›yor. RO-RO da bunun güzel bir misali. 

Sohbetin buras›nda, Ulusoy Holding ile ilgili bir soru soruluyor ve
Cüneyt Solako¤lu, “Bu aile konusudur, açmayal›m,” diyor. Ama Saffet
Ulusoy kapatm›yor… Sonra söz dönüp dolafl›p yine U.N RO-RO’nun
sat›fl›na geliyor. ‹flte son soru ve yan›t›: 
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Gazeteci: Gönlünüzde kalmad› m›, U.N RO-RO bitti mi tamamen?

‘Keflke sat›lmasayd›,’ diyor musunuz?

Saffet Ulusoy: K›z›m, ben tam elli senedir nakliye dünyas›n›n içinde-

yim. Buralardan geldik geçtik. Bir hesap ettim, elli yedi senedir bu iflin

içindeyim. Fakat flunu gördüm ben: Türkiye, eski Türkiye de¤il. Eskiden

seninle konuflman›n da bir anlam› vard›, s›rt›n› size dayaman›n da bir

anlam› vard›. fiimdiki Türkiye para Türkiye’si oldu. Allah’› para, pey-

gamberi para, kardefli para, babas› para, para, para, para… Öyle bir 

ortamda yafl›yoruz. Onun için bu camiaya yapt›¤›m›z› ben saymad›m 

tabii. 1993 y›l›nda Stena gelmiflti buraya, iki tane gemisi vard›. Ben dedim

ki; “Arabalar› bu gemilere koyal›m.” ‹ntercontintal’de toplad›m milleti;

“Kendi gemimizi alaca¤›z, hiçbir yere u¤ramadan ‹talya’ya gidece¤iz.”

O zaman 46 tane ortak bulduk. Adam yok, ortak olmak isteyen yok. Ken-

dilerine dedim ki; “Bir araban›z noksan olsun, bir hisse al›n.” Ortakl›k

yap›ld›ktan sonra, hissenin tanesi 60 bin dolar. 5 bin dolar› peflin, kalan›

on iki y›l vade. Arkas›ndan 200 tane ufak ortak. 2 bin avro peflin, di¤eri

otuz alt› ay vade. Geminin borcu bitmeden kar al›yorlar. Yani sistemleri

böyle kurduk. Ben dedim ki; “Anayasan›n birinci maddesi, kar da¤›t›m›-

d›r. Her y›l kar da¤›tacaks›n›z. fiimdi bu millet bir fley al›r, cebine bir fley

koyarsa seni sever. Di¤er türlü seni ne yapacak?” Ve neticede bugüne

kadar getirdik. Son defa sat›flta da bunu biraz daha pahal›ya satal›m diye…

Bakt›k ki, millet paray› görünce flafl›rd›… On dört senedir üç kez geldi,

iki tane hissesi var dangala¤›n, alacak 10 milyon avro, gelip gitti¤i yok.

Bundan önce de ald›¤› kar taksimat› var… fiimdi herkes konufluyor. 

Babam ben okula giderken befl kurufl para verdi¤i zaman göklere

uçard›m. fiimdi o yana, bu yana çekifltiriyorlar. Birlik beraberlik, bundan

sonra olmaz. Olsa da ben sahip ç›kmam. Bana geliyorlar flimdi -gemi ala-

cak olan adamlar var- beni arkalar›na almay› düflünüyorlar. Sen ‘evet’ de

diyorlar. Ben dedim; “B›rakt›¤›m kad›n›n topu¤una bir daha bakmam.”

Defter kapanm›flt›r. Onun için hay›rl› olsun, biz yapaca¤›m›z› yapt›k. 

RODPA A.fi.’yi kurduk, ondan millet para kazand›. RODER Muayene

‹stasyonu’nu kurduk, ondan para kazan›ld›. U.N RO-RO’yu kurduk, para

kazan›ld›. Cenab› Allah’a çok flükürler olsun ki, zarar eden müessese kur-

mad›k. 
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Gazeteciler de Bölündü

Kitab›n bafl›nda; ‘Yak›n geçmiflte hiçbir ekonomik olay, UN 

RO-RO’nun sat›fl› kadar gazetelere yans›mam›flt›’ demifltik. Asl›nda Tür-

kiye’nin karayolu tafl›mac›l›¤›na iliflkin haberler ulusal bas›n yay›n organ-

lar›nda s›kça yer al›yordu. Bunda; UND’nin Sesi dergisiyle bafllay›p son-

ras›nda say›lar› 20’yi aflan sektör dergilerinin de etkisi vard›. Fakat en

önemli etki; sektörün altyap›s›ndaki geliflime paralel olarak ilerleyen 

lobicilik anlay›fl›nda yat›yordu. Bas›n toplant›lar› yap›l›yor, dergiler 

yay›nlan›yor, haber bültenleri da¤›t›l›yor ve tabii ki ilanlar veriliyordu.

Modern ofisler kuran flirketler, devasa depolar›n› törenlerle aç›yor, gaze-

tecileri buralarda a¤›rl›yordu. Özellikle de iç içe olduklar› otomotiv 

endüstrisinin ifl yapma yöntemlerini, iyi ifl yapmak kadar bunu anlatma-

n›n da önemini gören tafl›mac›lar, halkla iliflkiler alan›nda hayli deneyim

edinmifllerdi. Baz›lar›, halen daha geleneksel bir anlay›flla yönetilse de

flirketlerin büyük ço¤unlu¤u gazetecilerin göz hapsine girmiflti. Bas›n ve

halkla iliflkiler konusunda en muhafazakar flirketlerin bafl›nda da U.N

RO-RO geliyordu. fiirketin kamuoyuna yans›mas›; kuruluflu, yat›r›mlar›,

faaliyetleriyle do¤ru orant›l› olmayan bir ölçüdeydi. Ama art›k m›zrak

çuvala s›¤m›yordu. Herkesin gözü bu sat›flla birlikte U.N RO-RO üzerine

çevrilmiflti. Haberler ard› ard›na s›ralan›yordu. Neredeyse herkesin bu

sat›flla ilgili olarak söyleyecek bir fleyleri varm›fl gibi kay›t cihaz›, mikro-

fon uzat›l›yordu. Belirtilen görüfllerin, daha bafl›nda bile farkl› farkl› olmas›

yetmiyormufl gibi farkl›l›klar her gün artabiliyordu. Tam bir demeç çat›fl-

mas›n›n ortas›nda kalan gazeteciler de kendi aralar›nda bölünmüfltü. Bir

k›sm› sat›fla karfl›, di¤er bir k›sm› ise sat›fltan yana haberler yaz›yor, prog-

ramlar yap›yordu. Yap›lan haberlerin say›s› ‘yüzlerce’ tan›m›yla izah

edilebilir. Haberler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 14 Aral›k günü Referans

Gazetesi’nde yer alan; “Cüneyt ve Erol’a teflekkür ediyorum. Bugüne

kadar her ikisine de k›zd›m ama bundan baflka bir fley yapamazlard›,”

demeciyle son noktay› yine Saffet Ulusoy koyuyordu. 

Bas›n üzerinden kamuoyuna yans›yanlara ulaflabilmek için bin 500
dolay›nda yay›n tarand›. Yap›lan taramalar sonucunda do¤rudan ya da
dolayl› 2 bine yak›n haber bulundu. Ancak do¤rudan sat›flla ilgili yüzlerce
haberin 71 tanesinden al›nt› yap›ld›. Bu arada internet arama motoru 
Google’da t›kland›¤›nda bile U.N RO-RO ile ilgili 2 milyonu aflk›n 
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haber ç›kt›¤›n› hat›rlatmak gerekir. Ulusal yaz›l› bas›n organlar› d›fl›nda
yirmi bir adet sektörel yay›n›n ilgili nüshalar› ile baz› televizyon kanal›
arflivlerine ulafl›ld›. Çünkü tüm ulusal televizyon kanallar›nda bu konu
haber oldu¤u gibi özel programlar yap›ld›. Sektör dergileri ise U.N RO-RO
sat›fl›na iliflkin haberlere olabildi¤ince çok yer vermiflti. Böylece yaflar-
ken gözden kaçan, kaydedilmemifl bulunan söylemler de elde edildi. Buna
ra¤men taraf›m›zdan bulunamayan, atlanm›fl olan kay›t varsa da hayat
devam ediyor, her zaman eklenebilir. 

‹flte 13 Aral›k 2007’de gerçekleflen sat›fl sonras›nda bas›na yans›yan-
lar:

‘‘UUNN  RRoo--RRoo  ssaatt››flfl››nnddaa  hheeppiimmiizz  kkaaffaayy››  üüflflüüttttüükk  aammaa
ttaattll››  bbiittttii’’

UN Ro-Ro Genel Kurulu’nda hissedarlar›n att›¤› son imzalar
ile mülkiyet tamamen KKR’ye geçti. Sat›fl sonras› muhalefetiyle
gündeme gelen Saffet Ulusoy, ‘Sat›fl döneminde hepimiz kafay›
üflüttük’ dedi.

UN Ro-Ro’nun sat›fl sürecinde karfl› karfl›ya gelen Ulusoy fiir-
ketler Grubu Baflkan› Saffet Ulusoy ve UN Ro-Ro CEO’su Cüneyt
Solako¤lu ile UN Ro-Ro ‹cra Kurulu Üyesi Erol soylu aras›nda
bar›fl sa¤land›. fiirket ortaklar›ndan hisselerinin resmi devri
için son olarak bir araya geldikleri genel kurul toplant›s›nda
Ulusoy, Solako¤lu ve Soylu sat›fl›n Türkiye’ye hay›rl› olmas›n›
diledi.

Ulusoy, “14 sene aram›zda bir fley olmad›, itimat da iyiydi
14 sene sonra kalk›p da birbirimize düflersek yürümez. Satmaya
karar verdik, ben de verdim. Esas›nda arkamda olan 10-15 adam
onu yapal›m bunu yapal›m dedi. Hepimiz kafay› üflüttük. Cüneyt
ve Erol’a teflekkür ediyorum. Bugüne kadar her ikisinde de k›z-
d›m ama bundan baflka bir fley yapamazlard›.

Bu sat›fl›n nakliye ve Türkiye sektörü için çok hay›rl› 
oldu¤una inan›yorum. Bu mutlu bir gündür” aç›klamas›n› yapt›.
Hisselerinin sat›fl›ndan 60-70 milyon euro gelir elde etti¤ini
ancak bir daha nakliye sektöründe yat›r›m düflünmedi¤ini söyle-
yen Saffet Ulusoy, “Ben bu defteri kapatt›m, temiz bir gömlek
giydim. Bu gömle¤i de pislettirmem” dedi.

Toplant›dan sonra al›nan kararlara iliflkin bilgi veren UN
RO-RO CEO’su Cüneyt Solako¤lu, “Al›c› ile sat›c› anlaflt›ktan
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sonra Rekabet Kurulu’nun onay›n› bekliyorduk ve bu onay da ç›kt›.
Sadece Türkiye’de de¤il Avusturya, ‹talya ve Almanya’daki 
rekabet kurullar›n›n onay› al›nd›. Pazar pay›m›z›n ve ciromuzun
belirli oranda yüksek olmas› itibariyle bu onaylar›n al›nmas›
flartt›. Art›k paralar adreslere gönderiliyor, ayn› anda 40-50
hukuki muamele yap›l›yor. Formalitelerin hepsi tamamland›” dedi. 

Cüneyt Solako¤lu, tafl›ma ücretlerine yak›n zamanda zam yap-
may› düflünmediklerini de kaydetti. (Referans, 14 Aral›k 2007)

UUNN  RRoo--RRoo  iiççiinn  kkaavvggaa  eeddeennlleerr  ‘‘kk››zz››mm››zz  ggüüzzeellddii’’ ddeeyyiipp
bbaarr››flfltt››

910 milyon Euro’ya KKR’ye sat›lan UN Ro-Ro’nun ortaklar› dün
‘veda’ yeme¤inde bulufltu. Sat›fl sürecinde kavgal› olan Ulusoy
ve Solako¤lu ayn› masada bulufltu. Ulusoy, “Sat›lmasayd› kötü
adam olurdum” dedi.

UN Ro-Ro’nun sat›fl›na Rekabet kurulundan onay ç›k›nca, dün
‘eski ortak, yeni müflteriler’ veda yeme¤inde bulufltu. Yemekte,
sat›fla son ana kadar karfl› ç›kan ve CEO Cüneyt Solako¤lu’nu
‘komisyon’ almakla suçlayan eski yönetim kurulu baflkan› Saffet
Ulusoy da vard›. Solako¤lu ile bar›flan Ulusoy, “E¤er bu sat›fl›
engelleseydim nakliyecilerin kötü adam› olurdum, bu vebali kal-
d›ramazd›m” derken,  komisyon iddias› ile ilgili olarak ise,
“Amerikal›lar ile görüfltüm almad›klar›na ikna oldum” de¤erlen-
dirmesinde bulundu.

Genifl kat›l›ml› yap›lan veda yeme¤ine sektörde ‘yafll› kurt’
olarak adland›r›lan Saffet Ulusoy, UN Ro-Ro’da CEO’luk görevini
iki y›l daha sürdürecek olan Cüneyt Solako¤lu ile sat›fl› yürü-
ten di¤er isim olan Erol Soylu aylar sonra ayn› masada bulufltu.

Ulusoy, “Asl›nda iyi bir ifl yapt›lar, tek k›zd›¤›m fley bana
hiçbir fley söylememeleri, ama söyleselerdi bu noktaya gelir
miydi, gelmezdi, sat›fl olmazd› herhalde” dedi.

SSaatt››cc››  ppaarraa  ggeettiirrmmeeddii

Cüneyt Solako¤lu Yar›n (bugün) itibar›yla UND’nin yüzde
2,4’lük pay› hariç flirketin hisselerinin ve yönetiminin KKR’ye
geçmifl olaca¤›n› belirtirken Rekabet Kurulunun onay›ndan sonra
art›k hisse sahiplerinin paralar›n›n ödenmeye baflland›¤›n› bil-
dirdi. Bu arada Avusturya, ‹talya ve Almanya Rekabet Kuru-
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lu’ndan da izin ald›klar›n› dile getiren Solako¤lu, sat›fl 
s›ras›nda ç›kan tart›flma ve kavgalar›n art›k geride kald›¤›n›
söyledi. Sat›fl sürecinde Cüneyt Solako¤lu’nun karfl›s›nda duran
Saffet Ulusoy da “K›z›m çok güzeldi, o nedenle baz› kavgalar
oldu ama a¤›z tad›yla bitti bu sat›fl” dedi.

Ard›ndan sat›fl s›ras›nda yaflananlar› anlatan yafll› kurt Ulu-
soy, flu de¤erlendirmelerde bulundu “Demokratik bir ülkede 
yafl›yoruz. Bakt›k ki bizim istedi¤imiz olmayacak biz de imzay›
att›k. O¤uz sat›c› ile (T‹M Baflkan›) iki kez görüfltük. Para 
haz›r dedi, ortaya bir fley ç›kmad›. Sonra Akfen’in patronu Hamdi
Ak›n ile görüfltük. O da fiyat› art›rmad›”.

7700  mmiillyyoonn  eeuurroo’’yyuu  nnee  yyaappaaccaa¤¤››mm››  bbiillmmiiyyoorruumm

Hisselerinin sat›fl›ndan sadece kendisinin 70 milyon euro ald›-
¤›n› söyleyen Ulusoy, ‘Bu parayla ne yapacaks›n›z?’ sorumuza,
“Vallahi bilmiyorum, flimdi bu para bizi belaya sokacak. Ama bu
camia çok ak›ll› de¤ildir, gidip yine tekere para verirler.
Kamyona TIR’a yat›r›rlar” yan›t›n› verdi. (Sabah, 14 Aral›k 2007)

UUNN  RRoo--RRoo’’ddaa  bbaarr››flfl  rrüüzzggaarrllaarr››

Ulusoy camias› üst yönetiminde, iplerin gerildi¤i UN Ro-Ro
sat›fl›n›n izleri tamamen silinmifl gözüküyor. UN Ro-Ro kurucusu
ve Ulusoy fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Saffet Ulu-
soy, sat›fltan komisyon ald›¤›n› iddia etti¤i RODER 2. Baflkan›
Erol Soylu ve UN Ro-Ro CEO’su Cüneyt Solako¤lu ile bar›flt›.

Sat›fl sürecinde birçok kiflinin satmamas› konusunda bask›
yapt›¤›n› anlatan Ulusoy, “ En fazla Çetin (Nuho¤lu) k›zd› bana.
Biz yeni bir dünya aram›yoruz ki. Yok UND’nin hissesi varm›fl.
O hisseleri onlara ben b›rakt›m. Kendileri bir fley yapmad› ki.
Bu sat›fl›n Türkiye için çok hay›rl› oldu¤una inan›yorum. Cüneyt
Solako¤lu ve Erol Soylu’ya k›zd›m, çünkü sat›fl› çok kapal› tut-
tular. Ama belki aç›klasalard› ifl tehlikeye girecekti” dedi.
(Dünya, 14 Aral›k 2007)

UUNNDD::  UU..NN  RRoo--RRoo  GGeenneell  KKuurruull  ttooppllaanntt››ss››  yyaassaayyaa
aayykk››rr››,,  iippttaall  eettttiirreeccee¤¤iizz

UND, UN Ro-Ro’nun  ola¤anüstü genel kurul toplant›s›n›n usul
ve yasaya ayk›r› oldu¤unu savunarak, genel kurulun iptali için
tüm yasal giriflimlerin bafllat›laca¤›n› bildirdi. UND’den yap›-
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lan aç›klamada, derne¤in ortak oldu¤u U.N Ro-Ro’nun hisselerini
devreden eski ortaklar›n kat›l›m›yla dün gerçeklefltirilen genel
kurulun, “usul ve yasaya ayk›r›” olarak yap›ld›¤› iddia edildi.

‹lgili flirketin UND hariç tüm hissedarlar›n›n, hisselerini
8 Ekim 2007 tarihinde imzalad›klar› sözleflme ile KKR’ye sat-
t›klar› ve devir iflleminin Rekabet Kurumu taraf›ndan da onay-
land›¤›n›, eski ortaklar›n ortakl›k s›fatlar›n›n sona erdi¤i
kaydedilen aç›klamada, flöyle denildi:

“Buna ra¤men Yönetim Kurulu, genel kurul ve ana sözleflme 
de¤iflikli¤i yap›lmamas› halinde hisse sat›fl bedellerinin KKR
taraf›ndan ödenmeyece¤i bask›s›yla ortakl›k s›fat› kalmayan,
dolay›s›yla genel kurula kat›l›m hakk› olmayan eski hissedar-
lar› yan›ltarak, genel kurula kat›lmaya zorlam›fl ve geçersiz
oylar ile ana sözleflmeyi de¤ifltirtmifllerdir. Genel kurulda 
yap›lan de¤ifliklikle, KKR d›fl›nda tek ortak kalan UND, hisse-
lerini KKR d›fl›nda 3. kiflilere devredemeyecektir. Bu de¤iflik-
lik hisselerin tamam›n› satm›fl olan eski ortaklara yapt›r›l-
m›flt›r.” (Sabah, 15 Aral›k 2007)

KKoossttaa  SSaannddaallcc››  UU..NN..  RROO--RROO’’nnuunn  ssaatt››flfl››nn››  ddee¤¤eerr--
lleennddiirrddii::  EEkkoonnoommiikk  oollaarraakk  ddoo¤¤rruu

UN Ro-Ro’nun Amerikal› fon nflirketi KKR’ye sat›lma karar›n›
de¤erlendiren UT‹KAD Baflkan› Kosta Sandalc›, “Milliyetçi bak›flla
yanl›fl ama ekonomik olarak do¤ru bir karar” yorumunda bulundu.

“U.N. RO-RO’nun sat›fl› milliyetçi bir bak›flla bana göre yan-
l›flt›r. Ama ekonomik olarak düflünürsek her metan›n, malzemenin
bir de¤eri var. O meta bir de¤ere ulaflt›¤› ve o de¤eri vere-
bilecek bir güç ç›kt›¤› zaman ekonomik olarak bana göre yanl›fl
olmaz. Milliyetçi görüflle kesinlikle hay›r ama ekonomik olarak
evet.” (UND’nin Sesi, Aral›k 2007)

BBaallnnaakk  LLooggiissttiiccss  BBaaflflkkaann››  LLüüttffii  AAyyggüülleerr::  ““UUNN
RRoo--RRoo’’nnuunn  ssaatt››flfl››  iiyyii  oollmmaadd››””

UN Ro-Ro’nun sat›fl›n›n kendilerini etkilemedi¤ini belirten
Aygüler, bu sat›fl›n sektörü olumsuz etkileyece¤ini düflünüyor.
Aygüler “Bu sektörün sa¤l›¤› aç›s›ndan do¤ru de¤il. Sektörde
da¤›n›k bir yap› var, dernekler bölününce daha kötü oldu. Man-
zara pek iyi de¤il” dedi. Aygüler, buna karfl›n ortaklar›n çok
büyük bir bölümünün hisse sat›fl›n› ise flöyle aç›kl›yor. Öyle
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bir para verildi ki ortaklar çok iyi para kazand›lar. 50 bin
dolarla hisse al›p 15 milyon euro kazand›¤›n›z baflka bir ifl var
m›? Bu nedenle satanlar› elefltirmek anlams›z ancak orada mali-
yetlerin art›yor olmas› sorun”. (Akflam, 21 Aral›k 2007)

UUNN  RRoo--RRoo  ssaatt››flfl››  22000077’’nniinn  eenn  bbüüyyüükk  ggiirriiflfliimm  iiflfllleemmii

GGiirriiflfliimm  sseerrmmaayyeessiinnddeenn  33  yy››llddaa  66..55  mmiillyyaarr  ddoollaarrll››kk
yyaatt››rr››mm

Denetim flirketi Deloitte’nin “2007 Y›l› Birleflme ve Sat›n
Almalar Raporu”na göre, Türkiye’nin büyüme potansiyeli ve
göreceli güçlü makro ekonomik yap›s› ile, 2007’nin 2. yar›s›n-
daki küresel finansal dalgalanmalara karfl› durabildi¤i belir-
tildi.

Raporda, 2007 de finansal hizmetler sektörünün, 32 ifllem ve
6.4 milyar dolar ile en çok ifllem gören sektör oldu¤u belirti-
lerek, gayrimenkulun de 2007 de beklenen ç›k›fl›n› yapt›¤› 
belirtildi. Raporda giriflim sermayesi fonlar›n›n 2007’de 24 
ifllem ile toplamda tahmini 2.5 milyar dolarl›k yat›r›m gerçek-
lefltirdi¤i kaydedilerek, “Bunlar›n aras›nda KKR’n›n Türk nak-
liyat flirketi UN Ro-Ro’yu 1.252 milyar dolara karfl›l›¤› sat›n
almas› ifllemi bir giriflim sermayesi fonunun Türkiye’de flimdiye
kadar gerçeklefltirdi¤i en büyük yat›r›m oldu” denildi.

GGiirriiflfliimm  sseerrmmaayyeessii  UUNN  RRoo--RRoo  iillee  rreekkoorr  kk››rrdd››

-2006’da 19 milyar dolara ulaflan ifllem hacmi geçen y›l 20.6
olurken, bu y›l 15 milyar dolara düflmesi bekleniyor. 

-20 milyar dolarl›k ifllemin yüzde77’si yabanc›, yüzde 12’si
giriflim sermayesi fonlar›nca gerçeklefltirildi.

-En çok ifllem 32 ifllem ve 6.4 milyar dolarla finansal hiz-
metlerde oldu. 

-2007’de beklenen ç›k›fl› yapan gayrimenkul gelecek 3 y›lda
da gözde sektör olacak.

-KKR’nin UN RO-RO’yu 1.252 milyar dolara sat›n almas› giri-
flim sermayesinin en büyük ifllemi oldu.

-2008’de gözler elektrik, otoyol, köprüler, Halk Bank, Mil-
li Piyango, EGO ve Tekel’de olacak. (Referans, 5 Ocak 2008)
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““UUNN  RRoo--RRoo’’yyuu  kkrriizziinn  oorrttaass››nnddaa  uuccuuzzaa  aalldd››kk””

UN Ro-Ro’yu 910 milyon euroya sat›n alan KKR’nin Türkiye

Temsilcisi Ahmet Faralyal›, UN Ro-Ro’yu krizin tam ortas›nda

sat›n ald›klar›na iflaret ederek, krizin fiyat› mutlaka 

etkiledi¤ini ancak bu etkinin limitli kald›¤›n› söyledi.

“‹halede herkes kan›n›n son damlas›na kadar savaflt›, kaza-

nan biz olduk” diyen Faralyal›, Boyner’le de anlaflamad›k-

lar›n›, talip olduklar› Migros’u ise kaç›rd›klar›n› hat›r-

latt›.

fiirketteki hissesini satmayan UND’nin az›nl›k hissedar›

oldu¤unu ve eskiden de flirkete karfl› bir mücadele bayra¤›

açt›¤›n› söyleyen Solako¤lu, UND’nin isteseydi hisselerini

15 milyon euroya satabilece¤ini kaydetti. Solako¤lu, UND

yetkililerinin “Paraya pula ihtiyac›m›z yok. Biz sizin 

orta¤›n›z›z. Orta¤›n›z olmaya devam edece¤iz” dedi¤ini söy-

ledi. UND’nin kurmay› planlad›¤› ro-ro flirketi ile kendi-

leri rakip olabilmesi için hisselerini satmas› gerekti¤in

belirten Solako¤lu, “Sadece Türkiye’den de¤il Yunanistan,

‹talya, Singapur ya da Japonya’dan herhangi bir rakip 

gelebilir” ifadesini kulland›. (Sabah, 15 Mart 2008)
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Belgeler Ortada 

Böylesi bir sat›fl›n sadece teknik nedenlerle kullan›lan belgeleri bile

binlerce sayfay› bulabiliyor. Kald› ki kitab›n içinde de doküman çal›flma-

lar›na yer yer de¤iniliyor. Daha sat›fl haz›rl›klar› yap›l›rken derlenen 

tan›t›m dosyalar›yla bafllayan belgelendirme çal›flmalar›, zaman içerisinde

fazlas›yla zenginleflti. Araya, sat›flla do¤rudan ilgili olman›n ötesinde engel

olmaya yönelik duyurular, kafa kar›flt›ran mektuplar da girmedi de¤il…

Ancak bunlar kitab›n bütünlü¤ü aç›s›ndan bir katk› sa¤lamayaca¤› gibi

eksikli¤i de sorun oluflturmuyor. Onun için burada sonuca etki eden 

somut verileri kapsayan belgelere yer verildi. Örne¤in tekliflerin kendisi

kadar arkas›ndaki gerekçeler önemliydi. Zaten tüm teklif mektuplar›n›

yay›nlamak istersek ayr› bir kitap haz›rlamak gerekir. Bu nedenle bunla-

r›n özetlerine yer vermekle yetinildi. Sunumlar ise apayr› bir çal›flman›n

ürünü. Son derece ‘özel’ bilgiler içeren bu sunumlar›n yararl› görülenleri

ayr›flt›r›ld› ve kitaptaki yerini ald›.  

Sat›fl süreci boyunca, bilgilendirici ve doyurucu bu belgeler kadar iflin

hukuki yan›n› ilgilendiren dokümanlar da yay›nland›. Bunlar›n bafl›nda,

sat›fl çal›flmalar›na izin ve yetki veren protokol kitaptaki yerini al›rken

kamuoyuna çeliflkili flekilde yans›yan bilgileri son ve kesin olarak düzelt-

mek ad›na tüm ortaklar›n adlar›na da listelendi. Çok ortakl› bu flirketin

kuruluflundan sat›lmas›na kadar geçen zamanda hisseler el de¤ifltirdi, ilk

ortaklardan satanlar, sonra tekrar alanlar ve elindeki hisseleri tüketenler

ya da art›ranlar oldu. Ayr›ca sonradan kurulan flirketler, bunlar›n ortaklar›,

al›c›lar› ve sat›c›lar› söz konusuydu. Bu nedenle, soru iflaretlerini gider-

mek ad›na öncelikle flirketlerin ilk kurucular›n›n ve ayr›ca sat›fltan önceki

son ortaklar›n listelerine ayr› ayr› yer verildi. 

Biri Birinden Zengin Sunumlar

“Seni en iyi ben satar›m,” diyen bir kurumun önce kendini en iyi 

flekilde ‘satmas›’ gerekir. Bu, s›radan ama göz ard› edilemeyecek pazar-

lama ilkesi, dünyan›n en önemli al›fl-veriflleri için bile karfl›m›za ç›k›yor.

T›pk› U.N RO-RO sat›fl›nda oldu¤u gibi… Citigroup, ilk sunumunu U.N

RO-RO ‹flletmeleri’nin çekirdek yönetimine yapt›. 20 Temmuz 2006 

tarihli bu sunumda, sat›fl için ‘neden Citigroup’un seçilmesi gerekti¤i’

anlat›l›yordu. Bu hareket etkili olmufltu ki; ‘flirketin de¤erini hesaplamaya
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iliflkin’ ikinci bilgilendirme de yine Citigroup taraf›ndan 12 Eylül 2006

tarihinde yap›ld›. ‹zleyicisi en çok olan sunum ise 20 Kas›m 2006 tarihli

olup Citigroup taraf›ndan flirketin temel ortaklar›na yönelik olarak ger-

çekleflti. Bu sunum; de¤erleme ve sat›fl sürecinin iflleyifline iliflkin bilgi-

leri kaps›yordu. Citigroup ortaklar› ayd›nlat›rken U.N RO-RO yönetici-

leri de al›c› adaylar›na flirketi anlatan sunumlar yapmakla meflgul oluyor-

lard›. ‹lgili bölümler d›fl›nda kal›p da okurun yararlanabilece¤i sunumlar-

dan yap›lan seçmelere ise bu bölümde yer verildi. 

Toplant›lar, sunumlar, karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflleri aras›nda bir yandan

da dev yap›lar›n tekliflerini alma aflamas›na gelinmiflti. Öyle ya; ulusla-

raras› sat›fl iflleminin uzmanlar›ndan Citigroup 750 milyon avro gibi bir

fiyat tespit etmifl, yola ç›k›flta her ne kadar ‘1 milyar avro da eder’ dese-

ler bile 650 milyon avroya raz› diye bilinen ortaklar, tespit edilen bu 

fiyat› duyunca ‘850 milyon avrodan afla¤›ya olmaz’ demifllerdi. Ama

önemli olan; gerçek al›c›lar›n verecekleri fiyatlard›. Bu da uluslararas›

kriterlere göre belirleniyordu…
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Bilgi Kitab› Alanlar

Sat›fl için yola ç›k›ld›¤›nda, ilk ifl ilgiyi yaratmaktan geçiyordu. Bunun

için aralar›nda Türk yat›r›mc›lar›n da bulundu¤u yüz üç flirkete bilgi 

notu gönderildi¤ini; bunlardan otuz dördünün flirket ile ilgilendiklerini

belirterek tan›t›m kitapç›¤› ya da bilgi kitapç›¤› almay› talep etti¤ini 

belirtmifltik. Elbette bu noktada gizlilik bafllam›fl oluyordu. Çünkü akta-

r›lan bilgilerin niteli¤i, uluslararas› rekabet ortam›nda özel bir de¤er tafl›-

yordu… ‹flte tam burada gizlilik antlaflmas›n›n çözüm olarak en iyi yol

oldu¤unu, geçmifl deneyimleriyle bilen Citigroup, bu yola gitti ve otuz

dört grup ile gizlilik anlaflmas› imzaland›. 

1. 3i 

2.Actera 

3.Arcapita 

4.BC Partners 

5.Carlyle 

6.CCMP 

7.Cinven 

8.Clessidra 

9.CVCI 

10.Doughty Hanson 

11.Investcorp 

12.Goldman Sachs 

13.KKR 

14.Lehman PE 

15.Mid Europa 

16.Morgan Stanley Infrastructure 

17.NBK Capital 

18.Pamplona 

19.QIC 

20.Terra Firma 

21.TPG 

22.Turkven 

23.Warburg Pincus  

24.Cobelfret 

25.DFDS 

26.Egla Invest 

27.GNV 

28.Norfolkline 

29.Stena 

30.Zim Lines 

31.Geden Lines 

32.Limak 

33.Oyak Group 

34.Sanko 
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Erol Soylu’nun sözünü etti¤i
(sayfa 22) fiyat tahmin notlar›...



A¤ustos 2007 Londra / Teklifler Çok Cazip

11 May›s 2007 tarihinde yay›nlanan U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi. ve

grup flirketlerinin sat›fl›na iliflkin olarak flirketin tüm geçmiflini içeren bir

kitapç›kla birlikte yüz üç yat›r›mc›ya gidildi. Görüflmeler sonucunda otuz

dört yat›r›mc›, daha kapsaml› haz›rlanan bilgi dokümanlar›n› ald›. Elbette

bunlar›n tümünden bir talep gelmesi beklenemezdi. Yine de önemli say›-

lacak bir oranda yan›t geldi…

Gizlilik anlaflmas› imzalayan flirketlerin dokuzu ‘ba¤lay›c› olmayan’

ilk tekliflerini 20 Haziran 2007 tarihinden bafllayarak sundular. Bu teklif-

ler, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi ba¤lay›c› de¤ildi ve teklifi verenler sat›c›-

lar›n bir taban fiyat› oldu¤unu biliyordu. Bu turda; 3i, Carlyle, Cinven,

CVCI, Investcorp, KKR, Lehman, Oyak, Stena olmak üzere dokuz flirket

teklif verdi. Bu teklifler 645 milyon avro (Oyak) ile 925 milyon avro (3i)

aras›nda de¤iflmekteydi. Bu arada ilk gruplaflmalar da bafllam›flt›. Örne¤in

Limak, bu noktada CVCI ile birlikte hareket ediyordu. 

Nihai tekliflerin sunulmas› için gönderilen 29 Haziran 2007 tarihli

mektuba cevaben bu dokuz (Limak ile birlikte on) kuruluflun yedisinden

27 A¤ustos 2007’de teklifler gelmeye bafllad›. Ancak bu flirketlerin baz›-

lar› konsorsiyum oluflturdu¤u için teklif say›s› yedi de¤il, beflti. ‹lk turda

925 milyon avroluk rekor teklifi sunan 3i, yine bu turda 720 milyon avro

teklif veren Carlyle ile birleflti ve konsorsiyum, nihai teklif olarak 820

milyon avro önerdi. 

‹lk turda 850 milyon avro teklif veren Lehman, Hamdi Ak›n’›n sahibi

oldu¤u Akfen Holding ile konsorsiyum oluflturdu ve final teklif olarak

807 milyon avro sundu. Cinven, KKR ve U.N RO-RO ile ayn› alanda 

faaliyet gösteren Stena ise nihai teklif sunan di¤er flirketlerdi. 

28 A¤ustos 2007’de son mektubun gelmesinin ard›ndan, Citigroup

flirketlerden teklifleri yeniden revize etmelerini istedi. Bu ça¤r›ya cevap;

29 A¤ustos’da, yaln›zca KKR (910 milyon avro) ve Cinven’den (885

milyon avro) geldi. Son teklifler al›n›rken KKR’nin ‘yaln›zca iki kifli 

yar›fl›yorsak devam ederim’ flart›na karfl›n, teklif zaman› da geçmifl 

olmakla birlikte biraz da sat›c›lar›n, arac›lar›n, temsilcilerin birlikte ve

üstü örtülü bir flekilde -sonucu de¤ifltirmeyece¤ine yönelik inançla- kabul
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ettikleri Lehman/Akfen teklifi de (850 milyon avro) de¤erlendirmeye

al›nm›flt›. 

Tüm bu sürecin sonunda, en yüksek teklifi veren Kohlberg Kravis 

Roberts & Co. Ltd. (KKR), gerekli prosedürlerin tamamlanmas›n›n ard›n-

dan, 910 milyon avro karfl›l›¤›nda U.N RO-RO’nun yeni sahibi oldu.

KKR Nas›l Teklif Verdi?

KKR’nin birinci raunt teklifini içeren 22 Haziran 2007 tarihli mektu-

bunda, flirketi sat›n almay› istemelerinin gerekçeleri flöyle aç›klanmakta

idi: 

“KKR, sunulan sat›fl ifllemine kat›lma flans›na sahip olmaktan ötürü

çok heyecanl›d›r. Bugüne kadar yürütülen ifllere dayanarak ve flirketin

Do¤u Akdeniz’deki mükemmel pazar konumu ile bölgesel büyüme 

imkanlar› göz önüne al›nd›¤›nda, U.N RO-RO’nun Akdeniz Bölgesi’nde

k›sayol deniz tafl›mac›l›¤› ifline girmek için çok cazip bir f›rsat oldu¤una

ikna olmufl bulunuyoruz. Ayr›ca, KKR’nin sunulan sat›fl ifllemini h›zl›

flekilde yerine getirmede ve sat›c›n›n kesinlik ve de¤erlemeyi maksimize

etme hedefine ulaflmas›n› sa¤lamada, eflsiz bir vasfa sahip oldu¤una ina-

n›yoruz.

U.N RO-RO, KKR’nin genel yat›r›m felsefesine çok uygun nitelikte-

dir. Genellikle kendi temel ifl segmentlerinde ve co¤rafi pazarlar›nda 

lider pazar konumuna sahip olan ve sürekli büyüme ve iyi nakit ak›fl› sa¤-

layabilecek flirketleri almay› ve bunlarla çal›flmay› hedefleriz.”

De¤erleme çal›flmalar›n›n ard›ndan sunulan 27 A¤ustos 2007 tarihli

nihai teklif mektubunda yer alan U.N RO-RO ile ilgili görüfller, yap›lan

incelemelerin etkisi ile daha somut bir zemine dayanmaktayd›. Bu mek-

tuptaki görüfllerden baz›lar› ise flunlard›r:

“De¤erleme çal›flmas› incelemelerimizi bitirdi¤imizi ve flirket ve

yönetici kadrosu ile ilgili çok olumlu görüflümüzü teyit edebilece¤imizi

bildirmekten memnuniyet duyar›z.

U.N RO-RO’nun olas› sat›n al›nmas›n›n, eflsiz ve cazip bir f›rsat› tem-

sil etti¤ine inan›yoruz. De¤erleme çal›flmam›za dayanarak, U.N RO-RO

yönetici kadrosunun eflsiz hizmet sunumu, lider pazar konumu, büyüme
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umutlar› ve karl›l›k içeren, dünya çap›nda bir flirket kurdu¤una ikna 

olmufl durumday›z. Sunulan sat›fl iflleminin, KKR’nin uzun vadede de¤er

yaratmay› destekleyen genel yat›r›m felsefesine uygun oldu¤undan son

derece eminiz. 

Teklifimizin ikna edici oldu¤una ve sat›c›lar için cazip bir öneri anla-

m›na geldi¤ine inan›yoruz. KKR’nin sahipli¤i ile U.N RO-RO;

- Müflterilere karayolu güzergah› ile rekabet edebilecek nitelikli ve

güvenilir hizmet sunmaya devam edebilir,

- Siparifli verilmifl olan yeni gemilerin hizmete al›nmas› ile mevcut

hatta kapasitesini artt›rabilir,

- Maliyet etkinli¤ini ve sermaye karl›l›¤›n› daha da artt›rmak için yol-

lar arayabilir,

- Büyüme için Kuzey-Güney Marmara geçifli, Fransa, ‹spanya, Do¤u

Akdeniz ve Karadeniz güzergahlar›na ba¤lant›lar gibi potansiyel olarak

yeni cazip mecralara yeniden yat›r›m yapabilir.”

Bu mektubun ekinde, KKR’ye finansman sa¤lamak için Yunan Yat›-

r›m Bankas› ve Garanti Bankas›’ndan al›nm›fl olan teminat mektuplar›

yer almaktayd›. Bir Yunan bankas›ndan al›nacak finansman deste¤i,

Türk bas›n›nda hayli tepki uyand›r›nca KKR, bu banka ile çal›flmayacak-

lar›n› aç›klama gere¤i duydu.

Sat›fl iflleminin sonlar›na yaklafl›ld›¤› o günlerde, U.N RO-RO yönetimi,

ihaleye kat›lan firmalardan tekliflerini son kez revize etmelerini talep 

etti. Bu aflamada gönderilen 29 A¤ustos 2007 tarihli ve Henry Kravis 

imzal› k›sa mektupta, U.N RO-RO yönetimine bir kez daha teflekkür edi-

liyor, gelecek y›llarda Cüneyt Solako¤lu, Kaptan Cemil Bayülgen ve 

onlar›n ekipleri ile bir ortakl›k gelifltirmek için sab›rs›zland›klar› belirti-

liyordu. Son revize teklif olarak sunulan rakam da flirketin yeni sahibi

olunmas›n› sa¤layacak 910 milyon avro idi. 

Finans Kurulufllar› Ne Dedi?

Citi

fiirketin, borç sermaye piyasalar›n›n olumlu olarak de¤erlendirece¤i

muhtelif niteliklere sahip oldu¤una inan›yoruz:
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- Türkiye ile Avrupa’daki hedef ülkeler aras›nda entegre intermodal

hizmetler sunan evrensel anlamda benzersiz bir ifl modelidir.

- Kolayl›kla de¤iflmeyecek, hakim pazar konumu ile Do¤u Akdeniz

k›sayol deniz tafl›mac›l›¤› sektöründe kesin pazar lideridir.

- Sahip-operatör modeli ve uzun vadeli kiralama anlaflmalar›na ba¤l›

olarak son derece cazip liman terminallerine eriflim.

Deutsche Bank

U.N Roro’nun, borç finansman› aç›s›ndan çeflitli cazip niteliklere 

sahip olan lider bir k›sayol RO-RO operatörü oldu¤u görüflündeyiz.

Bunun için borç sermaye piyasalar›nda kabul görecek bir borç finansman

paketi oluflturabiliriz.

Nomura

… fiirketin rakipsiz pazar konumu ile son derece cazip bir ifl oldu¤u-

nu düflünüyoruz. U.N RO-RO, Avrupa’ya tafl›mac›l›kta karayoluna son

derece rakip olacak bir alternatif sa¤lamakta ve sonuç olarak bu hatta 

yaflanan çok s›n›rl› bir rekabet ile AB hedef ülkelerine giden Türk yükü-

nün yüzde 50’sinden fazlas›n› tafl›maktad›r. fiirket ayn› zamanda yüksek

EBITDA marj› ile birlikte tutarl› performans sergilemifltir… 

Unicredit

U.N RO-RO lider ve savunulabilir bir pazar konumuna, yüksek nakte

çevirme oranlar› ile etkileyici finansal izleme kayd›na ve hem ‹stan-

bul’da hem de Trieste serbest liman›nda stratejik avantaj› olan RO-RO

terminallerine eriflime sahip. U.N RO-RO, Türkiye ile AB aras›ndaki

güçlü ticari geliflmelerden fayda sa¤layan, büyüme tahminleri yüksek

olan bir pazarda operasyon yürütmektedir. Bu elveriflli pazar özellikleri

ile birlikte, modern filosu, etkili yönetici kadrosu ve güçlü finansal 

performans›, flirketi borçlanarak sat›n almaya gayet uygun hale getirmek-

tedir.

Tekliflerdeki Yönetime Özel fiartlar

Nihai teklifler, yasal flartlar ve finansal bilgilendirmelerin yan›s›ra bir

tak›m özel flartlar› da içermekteydi. Bu flartlar›n en belirgin ortak noktas›

ise, mevcut yönetimin yani Cüneyt Solako¤lu ve Cemil Bayülgen’in 



görevlerine devam etmesini zorunlu k›lmalar›yd›. Nihai teklifini 875 mil-

yon avro olarak bildiren Cinven, ‘Di¤er Bilgiler’ bafll›¤› alt›nda flunlar›

belirtmekteydi: 

“Bay Cüneyt Solako¤lu ve Kaptan Cemil Bayülgen’in liderli¤indeki

ekibin, flirketin büyütülmesinde çok önemli bir ifl baflard›¤›n› düflünüyo-

ruz. Bizim sahipli¤imiz s›ras›nda da flirkette varl›klar›n›n devam etmesi

konusunda istekliyiz.  Etkileflimlerimiz do¤rultusunda, hem Bay Cüneyt

Solako¤lu hem de Kaptan Cemil Bayülgen’in flirketin çal›flanlar› ve his-

sedarlar› olarak kalmas› konusunda önemli flartlar üzerinde sözlü olarak

anlaflt›¤›m›z› bildirmekten memnuniyet duyar›z. 

KKR de, “UN Ro-Ro’ya yat›r›m tezimizin çok önemli bir yönü, Bay

Cüneyt Solako¤lu, Kaptan Cemil Bayülgen ve ekiplerinin angajmanlar›-

n›n devam etmesi ve kendileriyle güçlü bir iflbirli¤i gelifltirmemizdir,”

dedi¤i ‘Yönetim ve fiirket Stratejisi’ bafll›kl› maddeyi flöyle bitiriyordu:

“‹fllemlerimizde al›fl›lagelmifl oldu¤u üzere, kilit yöneticilerin ifle potan-

siyel de¤er yarat›lmas›na kat›l›m›n› sa¤lamak için k›ymet tabanl› teflvik-

lerin arac›l›¤›n› da içermek üzere bir teflvik yap›s› gelifltirebiliriz.”

Nihai teklif aflamas› ile birlikte oluflan iki konsorsiyumdan biri olan

3i/Carlyle girifliminin yönetim ile ilgili olarak sundu¤u görüflleri ise flöy-

leydi: “UN Ro-Ro’nun yönetim ekibinin niteli¤inden etkilendik. Yöneti-

min ifline devam etmesi konusundaki stratejik aç›klamay› onayl›yoruz ve

hedeflerini gerçeklefltirmelerine yard›m etmek için kendileriyle iflbirli¤i

içinde çal›flma f›rsat›n› olumlu karfl›l›yoruz. Ayr›ca hissedarlar ve yöne-

tim ekipleri aras›ndaki ç›karlar›n örtüfltürülmesine kuvvetle inan›yoruz.

Bu aç›dan 21 A¤ustos’da yönetim ile öz sermaye ifltiraki teklifimizi

görüfltük ve çok k›sa bir zamanda flartlar› onaylayaca¤›m›z konusunda

eminiz.”

Lehman Brothers/Akfen konsorsiyumu da benzer flekilde, ‘yönetim

ekibinin belirli kilit üyeleri, yani Cüneyt Solako¤lu ve Cemil Bayülgen

ile istihdam ve teflvik anlaflmalar›n›n yerine getirilmesi’ni teklif flartlar›-

n›n ilki olarak tan›ml›yordu. 

Y›llard›r 40’a yak›n firmay› yöneten OYAK; “OYAK olarak amac›-

m›z, iflin süregiden iyi performans›n› korumakt›r. Sektörde uzun y›llar›n

deneyimine ve RO-RO iflinde ola¤anüstü bilgi birikimine sahip olan
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mevcut yönetimin flirketin en de¤erli varl›klar›ndan oldu¤una inan›yoruz

ve bu nedenle niyetimiz, afla¤›da yer alan ifl gelifltirme ve geniflleme plan-

lar›m›z› tamamlamak için bütün yönetimi ve görev yapan çal›flanlar› 

muhafaza etmektir,” diyerek U.N RO-RO’da da ayn› profesyonel yakla-

fl›m›n› sergileyece¤ini belirtiyordu.

U.N RO-RO’yu Almak ‹çin Teklif Verenler 
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Al›nan Teklifler

fiirketler Birinci Teklif Nihai Teklif Son Revize Teklif 

3i 925 milyon avro --- ---

Carlyle 720 milyon avro --- ---

Cinven 850 milyon avro 875 milyon avro 885 milyon avro 

CVCI 800 milyon avro --- ---

Investcorp 800 milyon avro --- ---

KKR 800 milyon avro 855 milyon avro 910 milyon avro 

Lehman 850 milyon avro --- ---

Oyak 645 milyon avro --- ---

Stena 800 milyon avro 800 milyon avro ---

3i / Carlyle --- 820 milyon avro ---

Lehman/Akfen --- 807 milyon avro 850 milyon avro

Birinci Tur Teklifler

A. 3i

B. Carlyle

C. Cinven

D. CVCI

E. Investcorp

F. KKR

G. Lehman

H. Oyak

I. Stena

Son Teklifler

A. Cinven

B. KKR

C. 3i / Carlyle

D. Lehman / Akfen

E. Stena

Revize Son Teklifler

A. KKR

B. Cinven

C. Lehman / Akfen
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Çok Ortak, Çok Baflar›, Çok Kazanç 

Sat›fl› böylesine olay olan ve olay yaratan U.N RO-RO, 48 ortak tara-

f›ndan kurulmufltu. Ancak bu listede UND görünmedi¤i için say› 47 ola-

rak beliriyor. UND’nin hissesi daha sonra devredilmek üzere ortaklar›n

onay›yla tafl›y›c› hissedar üzerinde b›rak›l›yor. ‹lk kuruluflta 125 pay ola-

rak saptanan ortakl›kta, al›nabilecek pay say›s› en fazla 8 olarak s›n›rlan-

d›r›lm›flt›. Pay bafl›na ödenmesi gereken tutar, 325 bin TL olarak saptan-

m›flt›. Ancak ortakl›k yap›s› ayn› olan iki ayr› flirket birden kuruldu¤u

için bir pay›n toplam bedeli 750 bin TL olarak beliriyordu. 21 ortak da

bir pay ve bu rakam üzerinden ortak olmufltu. Bu da; kurulufl y›l› olan

1993’ün ortalama Dolar kuru 10.400 olarak hesapland›¤›nda 70-72 bin

dolar dolay›nda bir ortakl›k pay› ve bunun yüzde 25’i oran›nda bir ön

ödeme demekti... 

4 Kas›m 1993 tarihli ve 3398 say›l› Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›n-

lanan ortaklar pay listesinde flirketin devredildi¤i 13 Aral›k 2007 tarihine

kadar pek çok de¤ifliklik oldu. Aradan geçen on dört y›ll›k süre içerisinde

180 bin dolar ile 380 bin dolar aras›ndaki fiyatlarla el de¤ifltiren ana flir-

ket hisseleri, son ifllem s›ras›nda 5 milyon avroya yaklaflarak dudak uçak-

latt›… Bu arada bafllang›çta kurulan iki flirkete ek olarak ayr› ayr› tarih-

lerde üç flirket daha kurulmufl, bu flirketlerin her birinin yat›r›m› ve ortak-

l›k yap›s› ayr› ayr› flekillenmiflti. Sonras›nda ilk iki flirket birlefltirilmiflti.

Sat›fl sürecinde de flirketlerin tümü birden devredilirken sözleflmeye imza

atmas› gereken toplam ortak say›s› 60’› gerçek kifli, 115’i flirket olmak

üzere 175 olarak görünüyordu. fiirket devri, bir ortak (UND) d›fl›nda, 174

imza ile gerçekleflti.

Dile kolay; ortalama olarak 200 bin dolar tutar›nda bir yat›r›m yapan

nakliyeci, 5 milyon avro para alm›flt›.  Yat›rd›¤›n›n otuz kat›n› alan bir

yat›r›mc› grubunun ‘post kavgas›’n›n ard›ndan; ‘yorgan’ gittiyse kavga

da bitmifl olmal›…



Veda Zaman›

Her ne kadar bu kitap yaln›zca U.N RO-RO’nun sat›fl›n› konu alsa da;
flirketin kuruluflu, büyümesi, Türkiye’nin d›fl ticaretinin geliflimine katk›s›
gündemdeki yerini koruyor. Varl›¤›n›n her safhas›nda ad› baflar› ile an›-
lan U.N RO-RO ‹flletmeleri, halen daha operasyonlar›n› baflar› ile sürdü-
rüyor. Bu gerçe¤in ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda, kitab›n yay›na haz›r hale geldi¤i
döneme denk düflen ve sektöre hitap eden iki mektubun ayr› bir anlam›
var. Bu mektuplar; U.N RO-RO tarihinde ve sat›fl sürecinde önemli bir
rol üstlenen, Cüneyt Solako¤lu’nun flirketteki CEO olarak görevini b›rak-
mas› ile ilgili. KKR Orta¤›, U.N RO-RO ‹flletmeleri Yönetim Kurulu
Baflkan› John Pfeffer taraf›ndan imzalanm›fl 22 Aral›k 2009 tarihli ilk
mektup, ‘marifet iltifata tabidir’ özdeyiflini do¤rular nitelikte. ‘Huzura
ermifllik’ havas› tafl›yan ikinci mektup ise 28 Aral›k 2009 günü Cüneyt
Solako¤lu taraf›ndan kaleme al›nm›fl. Bu; yaflananlara k›sa bir gönderme
içeren ve kitab›n da sonunu oluflturan aç›k bir veda mektubu.  

22.12.2009

De¤erli UN Ro-Ro Çal›flanlar› !

Tüm dünyada ve ülkemiz ifl hayat›nda büyük sorunlar yaratan krizin
etkilerini her sahada hissetmekle birlikte, sizlerin gayretli çal›flmalar› ile
flirketimiz 2010 y›l›na ümitle girmektedir. 

2009 y›l› sonunda, flirketimizin CEO’su görevini kuruluflundan beri
yürütmekte olan Say›n Cüneyt Solako¤lu, aktif ifl hayat›n› kendi arzusu
ile b›rakarak emekli olacakt›r. Kendisi flirketimize olan de¤erli katk›lar›n›
bundan böyle yönetim kurulu baflkan yard›mc›s› s›fat›yla sürdürecektir.

U.N Ro-Ro flirketinin kurucu orta¤› ve üst yöneticisi olarak flirketimi-
ze yapt›¤› unutulmaz katk›s› için kendisine huzurunuzda teflekkürü bir
borç bilirim. fiahsen ben de Sn. Solako¤lu ile yönetim kurulunda flirketi-
mizin ayd›nl›k gelece¤i için birlikte çal›flmaktan k›vanç duyaca¤›m.

Yönetim Kurulumuz 01.01.2010’dan itibaren CEO’luk görevine ise
yine flirketimizin kuruldu¤u ilk günden beri Genel Müdürü olan Kpt.
Cemil Bayülgen getirilmifltir. Kendisinin bu görevi yönetim kurulumuz
ile uyum içinde çal›flarak en iyi bir flekilde yerine getirecegine olan
güvenimiz tamd›r.

De¤erli mesai arkadafllar›m,

Zor bir y›l› sizlerinde gayretli çal›flmalar› ile ayakta kalarak geride
b›rak›yoruz. 2010 y›l›nda da yine hep birlikte özveriyle çal›flarak flirketi-
mizi bugün bulundu¤u konumdan daha yukar›lara tafl›maya, ülke ekono-
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misine daha çok katk› yapmaya ve müflterilerimize daha kaliteli hizmet
sunmaya gayret edece¤iz.

Bu duygularla hepinize flimdiden teflekkür eder  yeni y›l›n›z› kutlar›m.

Sayg›lar›mla,

John Pfeffer / Yönetim Kurulu Baflkan›

28.12.2009

Say›n Nakliyeci Dostlar›m !

43 y›ldan beri sektörün içerisinde bulunmufl ve bu sürenin 30 y›l›nda
UND ve Roder Dernekleri Yönetim Kurullar›nda sektöre hizmet vermifl
biri olarak sizlere bu veda mektubunu yaz›yorum.

31.12.2009 tarihi itibariyle U.N Ro-Ro ‹flletmeleri A.fi deki ‹cra
Kurulu Baflkanl›¤› görevimi, 15 y›ll›k mesai arkadafl›m ve flirketimizin
genel müdürü say›n Cemil Bayülgen’e emanet ile aktif ifl hayat›m› son-
land›raca¤›m.

Kurulufllar›ndan beri içinde bulundu¤um ve emek verip çal›flt›¤›m iki
flirketin  (ERNAK ve U.N Ro-Ro) kendi ifl kollar›nda ulaflt›¤› baflar›, mes-
lek hayat›m›n (hiç flüphesiz) en büyük gurur kayna¤› olarak kalacakt›r.

2007 y›l› içerisinde büyük çalkant›lara yol açan U.N Ro-Ro sat›fl›n›n
her fleye ra¤men baflar›yla sonuçland›r›lmas› kadar, aradan geçen iki y›l
sonunda, sat›fla karfl› ç›kanlar›n tüm endiflelerinin yersiz oldu¤unun
anlafl›lmas›, 43 y›ll›k çabam›n paha biçilemez bir karfl›l›¤› oldu. “Ro-Ro
navlunlar› iki misline ç›kar”, “Ro-Ro gemilerimiz baflka yerlere gider”,
“fiirketimiz ucuza gidiyor, daha fazla eder” diye gazetelere demeç veren-
ler art›k konuflmuyorlar. fiirket ve gemiler yerli yerinde, navlunlar (daha
pahal› petrole ra¤men) 2007 Ocak ay› (3 y›l öncesi) ile ayn›! Buna
mukabil ekonomimize ve sektörümüze 1,3 Milyar Dolar kal›c› yabanc›
sermaye girdi. ‹stanbul’dan Hopa’ya kadar tüm Anadolu’ya yay›lm›fl
200 orta¤›m›z, hiç ummad›klar› bu kaynak ile tarihin en amans›z krizinde
ayakta kalabildiler. 

Hepinize, içerisinde bulundu¤umuz güç koflullarda “kolay gelsin !”
diyor, sa¤l›kl›, baflar›l› ve mutlu y›llar diliyorum. Allaha›smarlad›k !..

Sevgi ve sayg›lar›mla,

Cüneyt Solako¤lu
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Kurulufl S›ras›ndaki U.N RO-RO Ortaklar›

1. Ulusoy Seyahat Nakliyat A.fi.

2. Ernak Nakliyat ve Ticaret. A.fi.

3. Aslan Uluslararas› Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.fi.

4. Ün-kar Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

5. Gök-Bora Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

6. Nermin Çak

7. Ulusoy Denizcilik A.fi.

8. Ulusoy Uluslararas› Nakliyat Ticaret A.fi.

9. Ulusoy Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.fi.

10. Horoz Nakliyat Ticaret ve Sanayii A.fi.

11. Taner Tafl›mac›l›k Ticaret ve Sanayi A.fi.

12. Horoz Uluslararas› Tafl›mac›l›k A.fi.

13. Esin Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

14. Derya D›fl Ticaret A.fi.

15. Arslan Gümrükleme Nakliye Tic. ve Sanayi A.fi.

16. Kervan-Tur Uluslararas› Nakliyat Turizm Ticaret A.fi.

17. Erol Soylu

18. Ekip Ticaret ve Nakliyat Ltd. fiti.

19. Çelikay Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

20. Çoban-Tur Turizm Ticaret ve Nakliyat Ltd. fiti.

21. Uygar Nakliyat Gümrükleme ve Ticaret Ltd. fiti.

22. Seçkin Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Ticaret A.fi.

23. Kilerci Uluslararas› Nakliyat ‹hracat ‹thalat ve Pazarlama A.fi.

24. Tu-Tur Uluslararas› Turizm Ticaret Ltd. fiti.

25. Orkun Uluslararas› Nakliyat ‹hracat ve Ticaret Ltd. fiti.

26. Çal›flkan Kardefller Uluslararas› Nakliyat Ticaret Ltd. fiti.

27. Türko¤lu Uluslararas› Nakliyat Acental›¤› ve D›fl Ticaret Ltd. fiti.

28. Y›ld›zlar Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti. 

29. Asya Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti.
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30. Transcan Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti.

31. Aliflan Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Ticaret A.fi.

32. Türker Uluslararas› Nakliyat ‹thalat ‹hracat ve Turizm Tic. Ltd. fiti.

33. Türker Transport-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.

34. Selamo¤lu Nakliyat ve Ticaret A.fi.

35. Do¤an Kartal Nakliyat ve Ticaret A.fi.

36. F.M.F. Nakliyat ‹nflaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.fi.

37. Or-Trans Do¤u Uluslararas› Tafl›mac›l›k Ticaret ve Sanayi A.fi.

38. T›r-San Treyler Sanayi Ticaret ve Nakliyat A.fi.

39. Ataklar Uluslararas› Nakliyat Turizm Ticaret ve Sanayi A.fi.

40. Metin Akdurak Beynelmilel Nakliyat Mümessillik Ticaret Ltd. fiti.

41. Yüksel Uluslararas› Tafl›mac›l›k Turizm ve Ticaret A.fi.

42. Alpin Milletleraras› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

43. Türksped Mehmet Pir Milletleraras› Nakliyat A.fi.

44. Ernas Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret A.fi.

45. Yaka fiehirler ve Uluslararas› Nakliyat A.fi.

46. Nalçac›lar Uluslararas› Nakliyat ve Otomotiv Pazarlama A.fi.

47. Bamtrans Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti.
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Devir S›ras›ndaki U.N RO-RO Ortaklar›

1. Abdulkadir Merter Do¤an

2. Aç›kgöz Tafl. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

3. Adnan A¤açl›

4. A¤açl› Petrol Ve Tic. Ltd. fiti.

5. Ahmet Kay›kç›

6. Ahmet Murat Koral

7. Alemdar Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

8. Al›flan Ulus. Tafl. Ve Tic. A.fi.

9. Ali fiükrü Okur

10. Alican Ulusoy

11. Alp Özler Ulus. Nak. Taah. Ve Tic. Ltd. fiti.

12. Alpin Milletleraras› Nak. Ve Tic. A.fi.

13. Arkas Ulaflt›rma A.fi.

14. Ars-Pet Petrol Ürün. San. Ve Tic. A.fi.

15. Asya Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

16. Ataklar Ulus. Nak. Tur. Tic. Ve San. A.fi.

17. Ataklar Ulus. Nak. Ve Antrepo Ltd. fiti.

18. Ayhan Nak. San. Ve Tic. A.fi.

19. Bak›rc›o¤lu Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

20. Baktat G›da San. Ve D›fl Tic. Ltd. fiti.

21. Bat›l› Yap› Tur. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

22. Baysal Ulus. Tafl. Tic. Ltd. fiti.

23. Baysallar D›fl Tic. Tur. Nak. Maden Ve Römork San. A.fi.

24. Baysallar Ulus. Nak. Tic. Ve San. A.fi.

25. Canan Alimdar

26. Celalettin Cenap Yalman

27. Cemil Bayülgen

28. Cesur Demir Çelik Mamülleri Paz. Ve Tic. A.fi.

29. Cesur Yalmano¤lu Tur. ‹nfl. San. Ve Tic. Ltd. fiti.
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30. Cüneyt Solako¤lu

31. Çar›kç› Trans Ulus. Nak. Tur. Yedek Parça ‹mal. Tic. Ltd. fiti.

32. Çelik Ulus. Nak. Tic. Ve Tur. A.fi.

33. Çoban-Tur Turizm Tic. Ve Nak. Ltd. fiti.

34. De¤er Nak. Pet. ‹nfl. Tur. G›da San. Ve Tic. A..fi.

35. De¤er Pet. ‹nfl. Tur. Nak. ‹th. ‹hr. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

36. De¤er Tafl. Pet. D›fl Tic. Ltd. fiti.

37. De¤ersoy Ulus. Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

38. Deniz Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

39. Denizer G›da Maddeleri Tic. Ltd. fiti.

40. Doruk Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

41. Durmufl Döven (c/o reysafl)

42. Dursun Gece

43. Ekip Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

44. Ekol Loj. A.fi.

45. Emek Ulus. Nak. Ve D›fl Tic. A.fi.

46. Emine Sa¤l›k

47. Emra Ulusoy Çarm›kl›

48. Erbay Ulus. Nak. Tic. Ve San. A.fi.

49. Erdo¤anlar Ulus. Nak. Tic. Ve San. Ltd. fiti.

50. Erhanlar Ulus. Nak. Otom. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

51. Ernak Müflavirlik Mümessillik Ve Paz. A.fi.

52. Ernak Nak. Ve Tic. A.fi.

53. Ernas Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

54. Erol Soylu

55. F.M.F. Nak. ‹nfl. Taah. Tur. Ve Tic. A.fi.

56. Gök-Bora Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

57. Grupaj Servis Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

58. Grupaj Servis Ulus. Tafl. Tur. Ve D›fl Tic. Ltd. fiti.

59. Gürcan Trans Ulus. Nak. Tur. Ve Tic. Ltd. fiti.
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60. Habib Kilercik

61. Halil Tafldemir

62. Haluk Ulusoy

63. Hat Ulus. Nak. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

64. Hazan Revna Demirören Ulusoy

65. Horoz Loj. Kargo Hiz. Ve Tic. A.fi.

66. Hüseyin Tafldemir

67. ‹brahim Özayd›n

68. ‹lhan Ulus. Nak. Tic. Ltd. fiti.

69. ‹mer D›fl Tic. ‹nfl. Ve Tur. S›nai Yat. Ltd. fiti.

70. ‹nanç Transport Milletleraras› Tafl. Ltd. fiti.

71. ‹smail Kudret Samant›r

72. ‹smail Yaflin

73. Kardemir Ulus. Nak. A.fi.

74. Kardefller Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

75. Kare Ulus. Nak. D›fl Tic. Ltd. fiti.

76. Kat›rc›o¤lu Nakliyat - Mehmet Kat›rc›o¤lu

77. Kat›rc›o¤lu Ulus. Nak. ‹ç Ve D›fl Tic. Ltd. fiti.

78. Kay›kç› Ulus. Nak. Tic. Ve San. Ltd. fiti.

79. Kuter Tur. Tafl. Tic. Ve San. Ltd. fiti.

80. Kutlu Ulus. Nak. Yafl Seb. Meyve Elek. ‹th. Ve ‹hr. San. Tic. Ltd. fiti.

81. Mahiye fiamdanc›

82. Mahmut Hilmi Do¤an

83. Mehmet Ulu

84. Meltem Ulus. Tafl. Ve Tic. A.fi.

85. Mer-Bu Ulus. Nak. A.fi.

86. Merva Ulusoy

87. Mesut Cesur

88. Metin Akdurak

89. Metin Akdurak Beynelminel Nak. Mümessillik Tic. Ltd. fiti.
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90. Murhak Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

91. Mustafa Kay›kç›

92. Mustafa Serin (Sedat Serin Ad›na O¤lu) Gazi-Tur

93. Nalçac›lar Ulus. Nak. Ve Otom. Paz. A.fi.

94. Nebiye Yüksekgönül

95. Necdet Erflan

96. Necmi Çobano¤lu

97. Nejat Do¤rul Yard›mc›

98. Okura Ulus. Tafl. ‹letiflim Tic. Ve San. A.fi.

99. Omsan Lojistik A.fi.

100. Onur Transport Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

101. Osman Nuri Hac›ahmeto¤lu

102. Oto Nalçac›lar Ulus. Nak. Otom. Tur. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

103. Öntur Tur. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

104. Öz-Duy Ulus. Tafl. Ve Tic. Ltd. fiti.

105. Öz-Er Trans Ulus. Tafl. Ve Tic. A.fi.

106. Özgü Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

107. Özsa¤lam Ulus. Tafl. Tic. Ve San. Ltd. fiti.

108. Plan Ulus. Nak. Tic. Ve San. Ltd. fiti.

109. Rantrans Tafl. Depoculuk Ve Tic. A.fi.

110. Ran Lojistik Hizmetleri A.fi.

111. Renak Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

112. Rodpa Araç Servis Paz. Ve Tic. A.fi.

113. Saffet Ulusoy

114. Sa¤lam Ulus. Tafl. Ltd. fiti.

115. Sa¤l›k Transport Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

116. Sa¤nak Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

117. Salim Hac›ahmeto¤lu

118. Sand›kç› Ulus. Tafl. San. ve Tic. Ltd. fiti.

119. Sar›alio¤lu ‹st. Trans. Grup Tafl. ve Tic. A.fi.
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120. Saylam Koray Ulus. Tafl. Ve Tic. Ltd. fiti.

121. Seçkin Ulus. Tafl. Ve Tic. A.fi.

122. Sedat Serin (Mustafa Serin O¤lu - Gazitur)

123. Sefer Ulusoy

124. Selamo¤lu Nak. Ve Tic. A.fi.

125. Sencer Solako¤lu

126. Sertrans Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

127. Settar Serin

128. SGL Global Loj. Tafl. D›fl Tic. Ltd. fiti.

129. Simtrans Nak. Ve Tic. A.fi.

130. Sintafl Ulus. Tafl. Tur. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

131. Susa Tur. ‹nfl. Nak. Ve D›fl Tic. Ltd. fiti.

132. fiahin Nak. Tic. San. A.fi.

133. fiahinler Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

134. fiükrü Atak

135. fiükrü Bodur

136. Tankut Berk (‹lhan Ulus.)

137. Tayç›n Üner

138. Tetnak Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti.

139. Tetnak Tafl. Tur. Ve Tic. A.fi.

140. Tevfik Fikret Kutan

141. T›rtafl Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

142. Tolga Ulus. Nak. Tur. Ve Tic. Ltd. fiti. 

143. Transcan Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

144. Transmekik Ulus. Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

145. Transrutin Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

146. Transtim Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

147. Turan Kas›mo¤lu

148. Tu-Tur Ulus. Tur. Ve Tic. Ltd. fiti. 

149. Tülay Ulusoy
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150. Türker Gündüz

151. Türker Loj. Tafl. Ve Destek Hiz. San. Ve Tic. A.fi.

152. Türker Ulus. Nak. ‹th. ‹hr. Ve Tur. Tic. A.fi.

153. Türkkan Ulus. Nak. Ltd. fiti. 

154. Türksped Mehmet Pir Milletleraras› Nak. A.fi.

155. U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi.

156. U¤ur Özden

157. Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i

158. Ulusoy Denizcilik A.fi.

159. Ulusoy Loj. Tafl. Ve Konteyner Hizm. A.fi.

160. Umut Ulus. Nak. Tic. Ltd. fiti. 

161. Ünkar Beynelminel Nak. Antrepoculuk Tic. A.fi.

162. Ünkar Ulus. Nak. Ve Tic. A.fi.

163. Vefa ‹brahim Arac›

164. Yavuzlar Nak. Tur. Pet. San. Ve Tic. Ltd. fiti.

165. Y›lmaz Eren

166. Y›lmaz Türko¤lu

167. Y›lmaz Ulusoy

168. Youngtürk Nak. Ve Tic. Ltd. fiti.

169. Yüksel Ulus. Tafl. Tur. Ve Tic. A.fi.

170. Zahit Sa¤l›k

171. Zakire Kilercik

172. Zekeriya Karaman

173. Zeki Hac›ahmeto¤lu

174. Zeynep Feryal Solako¤lu
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U.N Pendik RO-RO Terminali’nde dizili treylerler ve iskeleye ba¤l› bir RO-RO

gemisi ile giriflte yer alan ulaflt›rma, gümrük vb resmi ve idare binalar. 

Ulusoy Holding merkezi, Saffet Ulusoy’un toplant› odas›. Soldan sa¤a; Saffet Ulusoy,

Saruhan Bozyakal›, Fred Garbe, Y›lmaz Ulusoy, Uwe Otto, Cemil Bayülgen, 

Cüneyt Solako¤lu. (1 fiubat 2005)
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20 Kas›m 2006 tarihli toplant›ya kat›lan büyük hissedarlar Cüneyt Solako¤lu

ve Erol Soylu’yu sat›fl vekili tayin etti.

Citigroup yetkilileri taraf›ndan U.N RO-RO’nun büyük hisse sahiplerine

20 Kas›m 2006’da yapt›¤› sunum ve aç›klamalar. Soldan sa¤a; fiükrü Yavuz,

Tolga Kara, Ça¤layan Çetin, Joze Garza, Prof. Ersin Çamo¤lu, F›rat Çamo¤lu,

Cemil Bayülgen, Cüneyt Solako¤lu.
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3 Eylül 2007 tarihli toplant›da sat›fl karar› oyland›. Oylama öncesinde ortaklara bilgi

verenler soldan sa¤a; Tolga Kara, Joze Garza, Patrick Jaeger, Michael Borch,

Ça¤layan Çetin, Prof. Ersin Çamo¤lu, Saffet Ulusoy, Cüneyt Solako¤lu.

20 Kas›m 2006’da sat›fla karfl› oldu¤unu beyan eden fienol Çak,

-muhtemelen bu do¤rultudaki- oyunu kullan›rken görülüyor.
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3 Eylül günü sat›fla büyük ço¤unlukla evet diyen ortaklar, oylama öncesinde

yo¤un bir görüfl al›fl-veriflinde bulundu. 

Ortaklar›n 3 Eylül’de imzalad›¤› ve sat›fl karar›n› onaylayan bu protokol

yüzde 87 oran›nda bir temsil içeriyor. 
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21 Eylül’deki toplanma nedeni baflkayd› ama gündem RO-RO idi. Bunda, kongresi

yap›lan flirketlerin ayn› zamanda U.N RO-RO orta¤› olmas› da etkili oldu. 

Nakliyeciler; 21 Eylül 2007 tarihinde bu kez RODPA ve RODER Araç Muayene

‹stasyonu A.fi.’nin genel kurulu için topland›lar. Soldan sa¤a; Tamer Türker, Mustafa

K›nac›, Mehmet Kat›rc›o¤lu, Erhan Gündüz, Cenap Yalman, Saffet Ulusoy, Tankut

Berk, Zahit Sa¤l›k, Tevfik Fikret Kutan, Mahiye fiamdanc› Kilercik.
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Ayn› gün (21 Eylül 2007) yap›lan konuflmalar s›ras›nda öfkelenenlerden biri de

y›llar›n deneyimli tafl›mac›s› ve büyük ortaklardan Yaflar Çelik oldu. 

21 Eylül, oldukça hararetle tart›flmalarla geçti. Ortaklar zaman zaman tansiyonun

yükseldi¤i toplant›da s›k s›k söz ald›. fiükrü Atak da bu ortaklardan biri. 
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Bafltan sona sat›fl yanl›s› olan U.N RO-RO’nun büyük ortaklar›ndan

Tayç›n Üner, hisse devrine de ilk imza atanlardan oldu.

S›ra hisse devirlerinin imzalanmas›na geldi¤inde, Hilton Oteli’nde bir salon

düzenlendi ve ortaklar teker teker gelerek uzun süreli bir imza ifllemi gerçeklefltirildi. 
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13 Aral›k günü eski ortaklarla yap›lan son genel kurula kat›l›m bir yana,

ilgi do¤al olarak yüksek oldu. 

13 Aral›k 2007, U.N RO-RO için oldu¤u kadar Türk tafl›mac›l›k sektörü ad›na da

önemli bir kilometre tafl› oldu. O gün yap›lan son genel kurul sonras›nda, flirket

KKR’ye geçti. Soldan sa¤a; Cemil Bayülgen, Tamer Türker, fiahap Çak, Necmi

Çobano¤lu, Zahit Sa¤l›k, Saffet Ulusoy, Tayç›n Üner, Yaflar Çelik, Erol Soylu,

Cüneyt Solako¤lu.
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Art›k U.N RO-RO ile ortakl›k ba¤lar›n› bitiren nakliyeciler, birbirlerini plaketlerle

u¤urlad›. Soldan sa¤a; Cemil Bayülgen, Necmi Çobano¤lu, Cüneyt Solako¤lu,

Saffet Ulusoy, Sefer Ulusoy, Erol Soylu, John Pefeffer.

13 Aral›k’da UND, Yüksek ‹stiflare Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu taraf›ndan

temsil edildi. UND’nin KKR ile ortakl›¤› devam ediyor. Nuho¤lu,

baz› tüzük de¤iflikliklerine karfl› ç›kt›. 
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U.N RO-RO’nun yeni sahibi KKR ad›na yönetimi devralan John Pefeffer de imzalar

at›ld›ktan sonra geldi¤i salonda, nakliyecilere bir konuflma yapt›. 

U.N RO-RO’nun kuruldu¤u 1993 y›l›ndan sat›fl›n kesinleflti¤i 2007 sonuna kadar

Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev yapan Saffet Ulusoy, bir veda konuflmas› yapt›.
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13 Aral›k 2007, eski ve yeni ortaklar›n birlikte yedi¤i ö¤le yeme¤iyle finale erdi.

Bu yemekte gazeteciler de vard›. Erol Soylu (solda), Cüneyt Solako¤lu (ortada)

ve Saffet Ulusoy, gazetecilerin sorular›n› yan›tlad›. 

Önce Murahhas Aza sonra da CEO olarak U.N RO-RO yönetiminde en etkili isim olan,

sat›fl sürecinin de bafl aktörü konumundaki Cüneyt Solako¤lu, iki y›l daha flirketi

yönetmeyi sürdürdü.
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Ülkemiz lojistik ve tafl›ma sektörünün bir numaral›

kuruluflu U.N RO-RO ‹flletmeleri A.fi. ve ba¤l› kurulufllar›-

n›n bir k›s›m paydafllar› 06/11/2006 tarihinde toplanm›fllar,

an›lan toplant›da seçilen “Temsilciler” arac›l›¤› ile flirketle-

rin piyasa de¤erinin ortaya ç›kart›lmas› ve al›c›lar›n tespiti

konular›nda temsilcilere yetki verilmifltir. Devam›nda ise

03.09.2007 tarihinde bir araya gelen hissedarlar›n irade be-

yanlar› temsilciler taraf›ndan sakatlanarak ve adeta bir oldu

bitti ile sat›fl süreci bafllat›lm›flt›r.

Bu süreç sonunda;

A-) Sat›fl konusu pay senetlerinin piyasa ve rayiç de-

¤erlerinin saptanmas›nda; piyasa flartlar›, Deniz Tafl›mac›l›-

¤› ve Türk ihraç ürünlerinin Deniz Tafl›mac›l›¤›ndaki po-

tansiyel önemi ile sat›fla konu U.N fiirketlerinin Avrupa ve

Dünya tafl›mac›l›k piyasas›nda haiz oldu¤u öncü hüviyetle-

ri, ve özetle bu flirketlerin global sermaye piyasas›ndaki

“good will”leri iyice de¤erlendirmeden pay senedi bedelle-

rinin sübjektif de¤erlendirmelerle saptand›¤›,

B-) fieffafl›k ve piyasa rekabeti kurallar› ile her türlü

rekabete aç›k bir ihale pazarlama ve Türk ve Dünyan›n ön-

de gelen bas›n ve yay›n kurulufllar›n›n bilgisi d›fl›nda hare-

ket edilerek gerekli ilan ve bilgilendirme aç›klamalar› dahi

yap›lmaks›z›n, flirket paylar›n›n gerçek de¤erinin tespiti im-

kan› sa¤lanamad›¤›,

C-) ‹hale süresi içinde sadece tek bir kuruluflla temas

edilip paylar›n tek bir kurulufla ihalesi ile yetinildi¤i,

D-) Daha önemlisi U.N fiirketlerinin ihale ile saptan-

d›¤› belirtilen K.K.R & Co. Inc adl› firman›n, bu konuda

söz sahibi olan Deniz Tafl›mac›l›¤› ve lojistik konusunda

kompetan bir kurulufl olmad›¤›, fakat global ölçekte serma-

ye fonu ve yat›r›m flirketi oldu¤u, bu ihaleden sadece eko-

nomik yarar sa¤lamas› için böyle bir ihaleye giriflti¤i ve en

k›sa süre içerisinde U.N fiirketlerini pazarlamay› sa¤laya-

ca¤› ve sataca¤› endiflesi içinde oldu¤umuzdan;

06/11/2006 tarihli protokol ile “Temsilcilere” verilen

yetkilerin; flirketlerimiz ve paydafllar›m›z›n menfaatlerinin

korunmas›, adalet ve iyi niyetten yoksun yöntemler ve ya-

sal unsurlar göz ard› edilerek kullan›ld›¤› saptanm›fl oldu-

¤undan, bu ihaleye tevessül edilmesini Türk ekonomisi ve

deniz ticaret ve nakliye sektörünü yok edecek bir aflamaya

sürükleyip d›fl ticaret potansiyelimize büyük darbe indire-

ce¤ini saptam›fl bulundu¤umuzdan;

1-) Sahipleri ve paydafllar› bulundu¤umuz U.N flirket-

lerinin paylar›n›n sat›lmas› konusunda yetki verdi¤imiz

“Temsilcilerin” K.K.R & Co. Inc adl› kuruluflla var›lan mu-

tabakat› asla kabul etmedi¤imizi, irade beyan›m›za ayk›r›

olarak bizlere dayatmaya çal›fl›lan ve 20.09.2007 tarihinde

kurulmufl 50.000 YTL sermayeli firmalara da hisse sat›fl›-

n›n gerçekleflemeyece¤ini, kendilerine verilen yetkilerin

kullan›lmas›na muvaffakat›m›z bulunmad›¤›n›, bundan

böylede ad›m›za hiçbir flekilde hareket ve ba¤lay›c› sözlefl-

meler yapma yetkilerinin bulunmad›¤›n›,

2-) Gerekti¤inde ad› geçenlerin hak ve menfaatlerimi-

zi ihlal edecek ifllemler ve u¤rayaca¤›m›z zarar sebebi ile

yasal haklar›m›z›n sakl› oldu¤unu de¤erli kamuoyunun bil-

gilerine sunar›z.

KAMUOYUNA

Cüneyt  Solako¤lu’nun
sözünü etti¤i 

(sayfa 17) ilan,
01.10.2007 Pazartesi

günü Vatan ve
Sabah gazetelerinde

yay›nland›. 

SAFFET ULUSOY, HALUK ULUSOY, GÖKBORA-TRANSRUT‹N, MET‹N AKDURAK

TU-TUR / TÜFEKÇ‹O⁄LU, UND, AL‹ fiÜKRÜ OKUR, ATAKLAR GROUP, SA⁄LIK GROUP

CAM PAZARLAMA, YAfiAR ÇEL‹K, ÇOBANO⁄LU - S‹MTRANS, EK‹P, SELAMO⁄LU - F.M.F.

NALÇACILAR, KAYIKÇI, MAH‹YE fiAMDANCI, ‹NANÇ TRANSPORT

U.N. RO-RO Yönetim Kurulu Baflkan›

RODER Yönetim Kurulu Baflkan›

Saffet ULUSOY
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‹sim Dizini

Abdülhamit Bilge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Abuzer Yavuz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Adnan A¤açl›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Ahmet Faralyal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(KKR Türkiye Temsilcisi)

Ali Kemal Kumkumo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22. Dönem CHP Milletvekili)

Ali fiükrü Okur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Alican Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Afl›k Veysel fiat›ro¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Halk Ozan›)

Ayd›n Do¤an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Ayfle Mankut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saffet Ulusoy’un Asistan›)

Begümhan Do¤an Faralyal›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ahmet Faralyal›’n›n Efli)

Bülent Eczac›bafl›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Binali Y›ld›r›m  . . . . . . . . . . .(58 ve 59’uncu Hükümetlerin Ulaflt›rma Bakan›)

Celalettin Cenap Yalman . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Cem Boyner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Cemil Bayülgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(U.N RO-RO Genel Müdürü)

Ceylan Kara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Müflavir)

Cüneyt Solako¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(U.N RO-RO CEO’su)

Ça¤layan Çetin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Citibank Yetkilisi)

Çetin Yalç›n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Avukat)

Dan Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Stena Line’nin Sahibi)

El Velid Bin Talal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Suudi Prensi)

Ercan Çardak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mali Müflavir)

Erdo¤an fienay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci)

Erhan Gündüz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Erol Soylu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Prof. Ersin Çamo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Hukukçu)

Ersin Özince  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fl Bankas› Genel Müdürü)

Ertu¤ Yaflar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gazeteci)

Ertu¤rul Al›flan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Etem Postac›o¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Avukat)

F›rat Çamo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Prof. Ersin Çamo¤lu’nun O¤lu)

F›rat Selamo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Fred Garbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(FSG Tersanesi Genel Müdürü)
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Funda Özkan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gazeteci)

Hakan Tan›l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ulusoy Otomotiv Genel Müdürü)

Haluk Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Hamdi Ak›n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Hayri Ekinci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(UND Eski Baflkan›)

Henry Kravis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(KKR Orta¤›)

Hüseyin Tekin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Hüsnü Özye¤in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

‹brahim Süha Güçsal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Akfen CEO’su)

Jale Özgentürk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gazeteci)

John Pfeffer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(KKR Orta¤›)

Jose Garza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Citibank Yetkilisi)

Kosta Sandalc›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(UT‹KAD Baflkan›)

Kürflad Tüzmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Devlet Bakan›)

Lütfi Aygüler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci)

Mahiye Kilercik fiamdanc›  . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Mahmut Hilmi Do¤an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Mehmet Emin De¤er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Mehmet Emin Selamo¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci)

Mehmet Ersin Faralyal›  . . . . . . . . . . .(Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›)

Mehmet H›fz› Pir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Mehmet Kat›rc›o¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Mehmet Yüksekgönül  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Meliha Okur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gazeteci)

Memduh Koçyi¤it  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(U.N RO-RO Mali ‹fller Müdürü)

Mesut Y›lmaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Eski Bakan ve Baflbakan)

Metin Akdurak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Michael Borch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Citibank Avrupa Grubu Baflkan›)

Muhammet Bin Raflit fieyh Makdum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Dubai fieyhi)

Muhittin Öztürk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Mustafa K›nac›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci)

Necmi Çobano¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Nihat Özdemir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Numan Esin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, Eski U.N RO-RO Orta¤›)

O¤uz Sat›c› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(T‹M Baflkan›)



Ömer Çetin Nuho¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci-Eski UND Baflkan›)

Patrick Jaeger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Citibank Yetkilisi)

Ramiz Benli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Saffet Çebi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Saffet Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(U.N RO-RO Baflkan›)

Sak›p Sabanc›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Saruhan Bozyakal›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Broker)

Sevim Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saffet Ulusoy’un K›z›)

Seymur Tar›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Süreyya Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Saffet Ulusoy’un Efli)

fiahap Çak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

fienol Çak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

fiükrü Atak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

fiükrü Yavuz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Mali Müflavir)

Tahir Uysal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(YASED Baflkan›)

Tamer Dinçflahin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(UND Baflkan›)

Tamer Türker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Taner Gürkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci)

Tankut Berk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Tansu Çiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Eski Bakan, Baflbakan)

Tayç›n Üner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Tevfik Fikret Kutan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Tevfik Gür  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Hukukçu)

Tolga Akar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Citibank Yetkilisi)

Tolga Kara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Müflavir)

Tuncay Özilhan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(‹fladam›)

Uwe Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(FSG Tersanesi Ticaret Müdürü)

Vahap Munyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Gazeteci)

Yal›n Karado¤an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cinven Yetkilisi)

Yaflar Çelik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Yaflar Kemal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Yazar)

Y›lmaz Türko¤lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Y›lmaz Ulusoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Orta¤›)

Zahit Sa¤l›k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nakliyeci, U.N RO-RO Y.K. Üyesi)

Not: ‹smi yaln›z ortaklar dizininde yer alanlar, bu listede bulunmamaktad›r.
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