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9 MİLYAR DOLARLIK 
İŞLEM HACMİ YAKALANDI

Türkiye’de birleşme 
ve satın alma 
işlemleri 2020’ye 
meydan okudu
KPMG Türkiye, ‘KPMG Perspektifinden Birleşme KPMG Türkiye, ‘KPMG Perspektifinden Birleşme 
ve Satın Alma Trendleri 2020 Raporu’nu açıkladı. ve Satın Alma Trendleri 2020 Raporu’nu açıkladı. 
Rapora göre dünyada birleşme ve satın alma Rapora göre dünyada birleşme ve satın alma 
işlemleri 2020’de bir önceki yıla yakın ancak işlemleri 2020’de bir önceki yıla yakın ancak 
altında bir performans sergiledi. Türkiye’de altında bir performans sergiledi. Türkiye’de 
ise COVID-19’un küresel ölçekte estirdiği sert ise COVID-19’un küresel ölçekte estirdiği sert 
rüzgara rağmen hem işlem hacmi hem de işlem rüzgara rağmen hem işlem hacmi hem de işlem 
sayısı artış gösterdi. Değeri açıklanan işlemlerin sayısı artış gösterdi. Değeri açıklanan işlemlerin 
toplam hacmi 6.9 milyar dolara ulaştı. Değeri toplam hacmi 6.9 milyar dolara ulaştı. Değeri 
açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam 
işlem hacmi 9 milyar doları buldu. işlem hacmi 9 milyar doları buldu. 

HAZIRLAYAN: KPMG
MÜŞFİK CANTEKİNLER / GÖKHAN KAÇMAZ
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Türk şirketleri yurt dışında
know-how elde etmek istiyor

 Türk şirketleri temelde  
“know-how” elde etme, üretim 
lokasyonunu çeşitlendirme, 
ihracat pazarlarına ulaşma ve 
global pazarda rekabet avantajı 
sağlama hedefleriyle yurt 
dışında birleşme ve satın alma 
işlemleri gerçekleştiriyor. 

 2020 yılında da pandemi 
sürecine rağmen Türk şirketleri 
stratejik büyüme planları 
çerçevesinde yurt dışında 
birleşme ve satın alma işlemleri 
gerçekleştirmeye devam etti. 

 Yurtdışı işlemleri incelediğimizde 
altyapı ve inşaat, ilaç ve sağlık 
ve taşımacılık yurt dışında 
hedeflenen sektörler arasında 
öne çıkıyor.

 Türk şirketleri farklı 
coğrafyalarda işlemler 
gerçekleştirip, satın aldıkları 
şirketlerin ağırlıklı olarak 
çoğunluğunu veya tamamını 
almayı tercih etti.
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D ünyada ve Türkiye’deki birleşme 
ve satın alma işlemlerinin de-
ğerlendirildiği , ‘KPMG Perspek-
tifinden Birleşme ve Satın Alma 

Trendleri 2020 Raporu' zorlu geçen 2020’nin 
ekonomilere nasıl yansıdığını farklı bir pers-
pektifle ortaya koyuyor. 2020 verilerine göre, 
dünyada birleşme ve satın alma işlemleri ön-
ceki yıla yakın ancak altında bir performans 
sergiledi. Türkiye’de ise COVID-19’un küresel 
ölçekte estirdiği sert rüzgara rağmen hem iş-
lem hacmi hem de işlem sayısı artış gösterdi. 
Değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 
6.9 milyar dolara ulaştı. Değeri açıklanma-
yan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem 
hacmi 9 milyar doları buldu. Geçen yıl bu 
rakam 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 
2021’de ekonomideki kademeli iyileşme ile 
işlem hacimlerinin artması bekleniyor.

Kademeli iyileşme beklentisi 
KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, bu 

yıl ikincisini hazırladığı ‘KPMG Perspektifin-

den Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2020 
Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; Türkiye’de 
işlem hacmi ve işlem sayısı bir önceki yıla 
kıyasla artış kaydetti. 2021 yılı için iyimser 
beklenti korunuyor, ekonomide kademeli 
iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağı 
öngörülüyor. 

Geride kalan tüm yıla damga vuran 
pandeminin yanı sıra ABD Başkanlık seçim-
leri, ABD ve Hong Kong başta olmak üzere 
dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen 
protesto ve eylemler, Batı Asya’daki çatış-
malar ve Brexit’le ilgili belirsizlikler ekonomi 
ve siyaseti etkiledi.

Rapora göre, 2020 yılında dünyada bir-
leşme ve satın alma aktivitesinde önceki 
yıla yakın ancak altında bir performans ger-
çekleşirken Türkiye’de milyar dolar ve üzeri 
seviyede gerçekleşen işlemler nedeniyle 
işlem hacminde belirgin artış kaydedildi. İş-
lem adedi de 2019 yılına göre artış gösterdi. 
2020 yılında değeri açıklanan işlem hacmi 
toplam 6.9 milyar dolara ulaştı. 

Satın almada teknoloji, medya ve 
telekomünikasyon sektörü önde

2020 yılında küresel trendlere paralel 
olarak dijitalleşmenin yükselmesiyle hem 
işlem sayısı hem de işlem hacmi bazın-
da teknoloji, medya, telekomünikasyon 
(TMT) sektörü öne çıktı. TMT sektöründeki 
en büyük işlem Türkiye Varlık Fonu’nun 
(TVF) Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini 
1.8 milyar dolar bedelle satın alması oldu. 

3.6 milyar dolarlık işlem hacmi
Finansal yatırımcılar (özel sermaye, risk 

sermayesi, varlık fonları vb.) 2019 yılında 
78 işlem gerçekleştirirken, yarattıkları işlem 
hacminin toplam işlem hacmindeki payı 
yüzde 3 seviyesindeydi. Buna karşın, 2020 
yılında toplam 129 işlem gerçekleştiren 
finansal yatırımcıların işlemlerinin toplam 
işlem hacmindeki payı geçtiğimiz yıldan 
farklı olarak yüzde 52 seviyesinde gerçek-
leşti. Ayrıca Haziran 2020’de Turkcell’in TVF 
ve LetterOne tarafından satın alınması ve 

Bölgesel işlem hacmi dağılımı 2020

%24,4

%42,0

%2,4

%29,3%1,8

3.6 TRILYON $

İşlem hacmi

% 4.1

Toplam işlem hacmi
GSYİH

Bölgesel işlem hacmi dağılımı (2020)

Ka
yn

ak
: B

lo
om

be
rg



63EKONOMİK FORUM

Qatar Investment Authority’nin Borsa İs-
tanbul’un azınlık hissesini satın alması 2020 
yılındaki önemli finansal yatırımcı işlem-
lerinden oldu. Benzer şekilde Actera’nın 
Temmuz 2020’de Vivense’ye yaptığı yatırım 
ve Doğan Holding’in girişim sermayesi olan 
Öncü Girişim’in Sesa Ambalaj’ın yüzde 70 
oranındaki hissesini satın alması finansal 
yatırımcı işlemlerinde arasında öne çıktı.

Yerli yatırımcıların işlem 
hacmi yabancıları geçti 

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği 
birleşme ve satın alma işlem sayısı, geçmiş 
yıllarla benzer şekilde 2020 yılında toplam 
83 işlemle toplam işlem sayısının yüzde 
32’si olarak gerçekleşti. Buna karşın, 2020 
yılında yabancı yatırımcıların 2019’a kıyasla 
meydana getirdikleri işlem hacmi 3.1 milyar 
doları bulsa da toplam işlem hacminden 
aldığı pay yüzde 45 ile yerli yatırımcıların 
gerisinde kaldı. Ayrıca 2020 yılında en bü-
yük ilk 10 işlemin 6’sının yabancı yatırımcılar 
tarafından gerçekleştirilmesi de dikkat çe-
ken bir diğer nokta oldu.

Hedef, kamuda değer yaratmak 
2018 yılı ve öncesinde özelleştirme sü-

reçleri ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF) işlemleri vasıtasıyla kamu kaynaklı 
işlemlerde yaşanan hareketlilik devam etti. 
2019 itibarıyla Yeni Ekonomi Programı ile 
üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı 
ekonomik dönüşüm kapsamında TVF’nin 
aktif rol almasıyla kamuda değer yaratımı 
hedeflendi. 2019 yılında bu rolü, önemli 
işlemler ile hayata geçiren TVF,  2020’de 
ise stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar ve 
satın almalarla kamuda değer yaratmaya 
devam etti.   

Kamu kaynaklı dikkat çeken 
hacimli işlemlere imza atıldı 

Türkiye’nin rekabetçi şirketlerinin des-
teklenmesi hedefinin bir parçası olarak 
Turkcell’in yüzde 26,2 hissesinin TVF tara-
fından satın alınarak şirketin yönetim kont-
rolüne sahip en büyük hissedarı konumuna 
gelmesi ve ülke ekonomisinin tasarruf ba-
zının büyütülmesi ve bankacılık dışı finan-
sal sektörünün geliştirilmesi kapsamında 
kamu sigorta şirketlerinin TVF-Türkiye Si-
gorta çatısı altında birleştirilmesi yılın dikkat 
çeken kamu kaynaklı işlemleri arasında 
yer aldı. Çukurova Havalimanı Projesi işlet-

me hakkı devri ihalesinin Favori İşletme-
cilik-Yako Tekstil Ortak Girişimi tarafından 
kazanılması ve Qatar Invesment Authority 
tarafından TVF’nin Borsa İstanbul’daki azın-
lık hissesinin devralınması da dikkat çeken 
kamu kaynaklı işlem olarak öne çıktı. 

2021 için beklentiler iyimser 
KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmet-

leri Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, 
2021’deki birleşme ve satın alma işlemle-
riyle ilgili iyimser beklentilerin korunduğu-
nu söyledi. Cantekinler şu başlıklara dikkat 
çekti:

 Aşı çalışmaları sonucu salgının etkisinin 
kademeli olarak azalacağını, salgının 
ekonomik etkilerini azaltmak için de 
devletlerin açıkladığı benzeri görülme-
miş ekonomik destek ve teşvik paketleri 
sayesinde merkez bankalarının geniş-
leme politikaları ve para piyasalarına 
yüksek miktarda likidite sağlandığını, 
şirketlerin küresel çerçevede tedarik 
zincirlerini tekrar değerlendirdiğini gö-
rüyoruz. 

 Türkiye'nin özellikle endüstriyel üretim 
sektörü açısından ön plana çıkmasını, 
büyüme, istihdam ve fiyat istikrarı he-
deflerine ulaşmak için öngörülebilir 
para ve kur politikası kapsamında eko-
nomik göstergelerdeki dengelenme 
sürecinin yatırımcı iştahını artırabilecek 
etkenler olmasını bekliyoruz. 

 Öte yandan, ekonomide pandemi 
etkisinin devam etmesi, toparlanma 
döneminin uzaması, olası ABD ve AB 
yaptırımları, Türkiye’nin yakın coğrafya-
sında gerçekleşebilecek siyasi belirsizlik 

ve güvenlik sorunları da aşağı yönlü 
riskler olarak öne çıkıyor.

 KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapora 
göre, 2021 yılında endüstriyel üretim ve 
otomotiv, teknoloji, medya ve teleko-
münikasyon, ilaç ve sağlık sektörlerinin 
öne çıkması bekleniyor.

 TVF tarafından petrokimya, madenci-
lik ve yerli kaynaklardan enerji üretim 
projelerine yapılacak yatırımlar, TMSF’ye 
devredilen şirketlerin tekrar ihale süre-
cine çıkması ve ÖİB'nın portföyünde yer 
alan varlıklar için ihale sürecine girmesi 
işlem hacmini artırabilecek etkenler 
arasında yer alıyor.

 Küresel aşılama çalışmalarının hız ka-
zanması ve pandeminin sonra erme 
sürecine girmesiyle 2021 yılı için iyim-
ser beklentilerimizi koruduğumuzu ve 
kademeli iyileşme ile işlem adet ve hac-
minin artacağını öngörüyoruz.

Küreselde işlem hacmi 2019’a göre 
200 milyar dolar eridi
 Dünyada birleşme ve satın alma iş-

lemlerinin genel görünümüne ba-
kıldığında, toplam işlem hacminde 
belirli ölçüde düşüş olduğu ve 2019 
yılına kıyasla işlem hacminin 200 mil-
yar dolar düşerek 3.6 trilyon dolar 
seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. 
Öte yandan toplam işlem sayısının da 
2019 yılına kıyasla düşüş kaydederek, 
47 bin 114 adet olarak gerçekleştiği 
ve son yıllardaki artışın durduğu göz-
lemleniyor. 

 Dünya’da birleşme ve satın alma işlem 
hacminde yaşanan düşüşün temel ne-
deni olarak pandemi, ticaret savaşları ve 
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bunlara bağlı sebeplerle büyük oranda 
Kuzey Amerika bölgesinde yaşanan yüz-
de 21.3’lük hacim düşüşünden kaynak-
landığı görülüyor. 

 Ortalama işlem hacmi büyüklüğünde 
yaşanan azalışa rağmen, küresel ölçekte 
mega işlemler olarak adlandırılan 10 mil-
yar doların üzerindeki işlemlerin geçmiş 
yıllara kıyasla adet olarak daha fazla ger-
çekleştiği, ancak ortalama mega işlem 
hacimdeki düşüşten dolayı 2020 yılında 
bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 4’lük 
bir düşüş sergilediği görülüyor.

G-20 ülkeleri birleşme ve  
satın almaların merkezi oldu
 G20 ülkelerinde 2020 yılı itibarıyla bir-

leşme ve satın alma işlemleri hacmi 3.1 
trilyon doları buldu. Bu rakam toplam 
işlem hacminin yüzde 85.4’üne denk 
geliyor. 

 Türkiye, içerisinde bulunduğu G20 ül-
kelerinin ortalaması olan yüzde 4.5'lik 
oranın gerisinde kalmış ve 2020 yılı iti-
barıyla potansiyelinin oldukça altında 
bir performans sergilemiştir. Bu nedenle 
önümüzdeki dönem için birleşme ve 
satın almalar noktasında ciddi bir artış 
beklentisi var. 

Türkiye’deki işlemler GSYİH’nin  
yüzde 0.9’una işaret ediyor
 Türkiye’deki birleşme ve satın alma 

işlemlerinin genel görünümüne ba-
kıldığında, toplam işlem sayısı 2019 
yılına göre bir miktar artış göstermiş 
olsa da açıklanan toplam işlem hacmi 
6.9 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz 
yıla kıyasla önemli bir artış sergiledi. 
Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte 
rakamın 9 milyar doları bulabileceği 
KPMG raporunda tahmin ediliyor. 

 Açıklanan toplam işlem hacminin      
GSYİH oranı yüzde 0.9’a yükselerek 
2019 yılına göre artış gösterse de glo-
bal ortalama itibarıyla halen önemli 
ölçüde gerisinde bulunuyor. Dolayı-

sıyla önümüzdeki yıllarda da birleşme 
ve satın alma yönünde güçlü bir gös-
tergenin söz konusu olduğunu sıklıkla 
dile getiriliyor. 

 Dikkat çeken önemli konulardan biri 
de 2020 yılında milyar dolar seviyesinin 
üzerinde iki mega işlemin gerçekleş-
miş olması. Farklı bir ifadeyle Türkiye’de 
2020 yılında iki adet unicorn (milyar 
dolarlık işlem) yapıldı. 

 2019 yılının sonlarında başlayan ve Tür-
kiye’yi de 2020 Mart ayı itibarıyla etkisi 
altına alan COVID-19 salgını nedeniyle 
ekonomik aktivitenin ve risk iştahının 
olumsuz etkilenmesi birleşme ve satın 
alma işlemlerine de yansıdı. Özelikle 
Mart ve Mayıs ayları arasında gerçek-
leşmesi beklenen birçok işlem sonuç-
lanmadığı gibi ertelenme yoluna gidil-
di. Alınan tedbirler ve birinci dalganın 
etkisini yitirmesi ile birlikte ekonomik 
aktivitenin Haziran itibariyle kademeli 
olarak iyileşmesine paralel olarak birleş-
me ve satın alma işlemlerinde de artış 
gözlemlendi.

 COVID-19, tedarik zincirlerinin tek bir 
üretim odağına bağımlı olması doğal 
afetler ve salgınlar sebebiyle tüm dün-
ya için büyük riskler taşıdığını ortaya 

G20 işlem hacmi/GSYİH

%4.5
Dünyada toplam işlem hacminin 2019 yılı 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı 2020 
yılında yüzde 4.1 olarak gerçekleşti. Bu oran 

G20 ülkeleri için de ortalama yüzde 4.5 
seviyesini gördü. 

En yüksek işlem 
hacmine sahip bölge

Son iki yılda  
işlem 

hacimlerindeki değişim

Asya Pasifik
bölgesinin işlem

hacminde değişim

Latin Amerika
bölgesinin işlem

hacminde değişim

Toplam1.5 trilyon doları birleşme 
ve satın alma işlem hacmiyle 

küreselde  gerçekleşen toplam 
işlem hacminin 42'sini oluşturuyor. 

Toplam işlem hacmi 2020 yılı itibarıyla 
2019'a göre  yüzde 4.9’luk azalma ile  

3.6 trilyon doları buldu. 

Asya Pasifik bölgesi 2020 yılı itibarıyla
2019'a kıyasla en yüksek işlem hacmi 

artışına sahip bölge oldu. 

Latin Amerika bölgesi 2019 yılına kıyasla 
en yüksek işlem hacmi düşüşüne sahip 

bölge olarak dikkat çekti.

Kuzey Amerika

%-4.9 %25.4 %-47.7

Mega işlem sayısı
Küreselde ortalama

işlem hacmi büyüklüğü

40
10 milyar dolar ve üzerinde

gerçekleşen birleşme ve 
satın alma işlemlerinin sayısı.

İlk sırada işlem başına 171 milyon dolaı  
hacim ile Kuzey Amerika bölgesi geliyor. 

Son sırada ise işlem başına 90 milyon 
dolarla Asya Pasifik bölgesi var.

143.4 milyon $
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MADENCİLİK GRANİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Dijitalleştikçe işlem hacmi artıyor
 2020 yılında küresel trendlere paralel 

olarak dijitalleşmeye verilen önemin 
artması ile birlikte hem işlem sayısı 
bazında hem de işlem hacmi bazında 
TMT sektörünün öne çıktığı görülüyor. 

  TMT sektöründe işlem sayısı bakımın-
dan önemli bir değişiklik olmamasına 
rağmen geçen yıla kıyasla milyar dolar 
seviyesinde işlemlerin gerçekleşmesi 
nedeniyle işlem hacimlerinin ciddi 
oranda arttığı gözlemleniyor. 

 COVID-19 salgınının sosyal hayatı kısıt-
layıcı etkilerinin yatırımcıları peraken-
de sektöründen uzaklaştırdığı, hem 
işlem sayısı hem de işlem hacimlerine 
bakıldığında önemli ölçüde ivme kay-
bettirdiği görülüyor. 

 İlaç ve sağlık sektöründe yatırımcılar 
tarafından yüksek hacimli işlemler ol-
mamasına rağmen işlem sayısı bazın-
da bir artış olduğu dikkat çekiyor. 

En büyük alıcı oyun sektöründen
 2020 yılında yerli yatırımcıların yarat-

tığı Alıcı kökenlerine göre birleşme 
ve satın alma işlem adetleri toplam 

3.8 milyar dolar tutarındaki işlem 
hacminin, yabancı yatırımcıların ya-
rattığı toplam işlem hacmini aştığı 
gözleniyor. 

 Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği 
birleşme ve satın alma işlem adetleri, 
geçmiş yıllar ile benzer şekilde 2020 
yılında 83 işlemle, toplam işlem ade-
dinin yüzde 32'sini buldu. Buna kar-
şın 2020 yılında yabancı yatırımcıların 
toplam işlem hacminden yüzde 45'lik 
pay alarak, toplamda 3.1 milyar dolarlık 
işlem hacmi elde etti. 

 2019 yılında yaklaşık 2.2 milyar doları 
bulan yabancı yatırımcılar kaynaklı 
işlem hacminin 2020 yılında yaklaşık 
yüzde 40’lık artış göstermiş olması ve 
2020 yılında en büyük ilk 10 işlemin 
6’sının yabancı yatırımcılar tarafından 
gerçekleştirilmiş olması da dikkat çe-
ken noktalar olarak öne çıkıyor. 

 2020 yılı içinde sırasıyla ABD18, İngil-
tere 10, Almanya 9, Fransa 6 ve Katar 
6 işlem adediyle öne çıkan ülkelerden 
oldu. Açıklanan işlem büyüklükleri dik-
kate alındığında ise sırasıyla ABD ve 
Katar öne çıkıyor.

koydu. Bu nedenle ülkeler ve çok uluslu 
şirketlerin tedarik zincirlerindeki halka-
ları çeşitlendirmek adına, Çin ve Uzak-
doğu’ya ikame ve ek yeni yatırımları 
göz önünde bulundurmaları kaçınılmaz 
olacak. Bu noktada geleneksel olarak 
üretim altyapısına ve kabiliyetine sa-
hip, jeopolitik olarak iyi konumda ve 
iyi bir yetişmiş iş gücüne sahip olan 
Türkiye’nin avantajlı olacağını ve önü-
müzdeki dönemde birleşme ve satın 
alma işlemlerine bu hususunda olumlu 
yansıyacağını söyleyebiliriz. 

En büyük işlemin değeri
Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell hissele-

rinin yüzde 26,2’sini 1.8 milyar dolar bedelle 
satın alması 2020 yılında gerçekleşen en 
büyük işlem oldu. TVF böylece Turkcell’in 
en büyük hissedarı konumuna geldi. Ayrı-
ca, işlem kapsamında Finlandiya merkezli 
Telia yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin 
tamamını satarak, Turkcell’den çıkış yapar-
ken Lüksemburg merkezli LetterOne özel 
sermaye fonu ise Turkcell’deki payını yüzde 
24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar 
konumuna geldi.
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 Türkiye’deki yabancı alımlarında 
ABD’nin işlem hacmi bazında ilk sırada 
yer aldığı görülüyor. ABD kökenli Zyn-
ga, 1.8 milyar dolarlık işlem değeri ile 
2020 yılının ikinci en büyük işlemine 
imza atıp, Peak Games’in yüzde 100 
hissesini satın aldı. Yine Zynga tara-
fında 2020 yılının en büyük sekizinci 
işlemi olan Rollic Games’in yüzde 80 
hissesi satın alınarak, ABD’nin Türki-
ye’den şirket satın alma listesinde bi-
rinci olmasını sağladı. 

 Katar’ın öne çıkan işlemleri arasında 
ilki, 200 milyon dolarlık işlem bedeli ile 
Borsa İstanbul’un yüzde 10 oranında 
hissesinin Qatar Investment Authority 
tarafından satın alması oldu. Değe-
ri açıklanmasa da Qatar Investment 
Authority'nin gerçekleştirdiği bir diğer 
önemli işlem ise Türkiye’nin en önemli 
alışveriş merkezlerinden İstinyepark'ın 
yüzde 42 oranındaki hisselerinin satın 
alınması. Buna ek olarak, Katar kökenli 
QTerminals'in 140 milyon dolar işlem 

değeriyle Akdeniz Liman İşletmele-
ri’nin işletme hakkını Global Yatırım 
Holding’den satın alması da öne çıkan 
Katar kökenli yatırımcı işlemleri arkasın-
daki yerini aldı. 

TMT yatırımları öne çıkıyor
 Finansal yatırımcılar (özel sermaye, risk 

sermayesi, varlık fonları v.b.) 2019 yılında 
78 işlem gerçekleştirirken, yarattıkları 
işlem hacminin toplam işlem hacmin-
deki payı yüzde 3 seviyesindeydi. Buna 
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karşın, 2020 yılında toplam 129 işlem 
gerçekleştiren finansal yatırımcıların 
yapmış olduğu işlemlerin toplam işlem 
hacmindeki payı geçtiğimiz yıldan farklı 
olarak yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. 

 2020 yılında TMT sektöründe finansal 
yatırımcıların gerçekleştirdiği toplam 93 
işlem ile bu sektör işlem adedi bazında 
öne çıktı. 2020 yılında değeri açıklanan 
işlemler esas alındığında 2.3 milyar do-
larlık işlem hacmi ile toplam finansal ya-
tırımcı işlemlerinin hacim bazında yüzde 
64’ünün de TMT sektöründe olduğu 
gözlemleniyor. Bu trend geçtiğimiz yıl 
da hem işlem adedi, hem de hacim ba-
zında benzerdi. 2019 yılında TMT sektö-
ründe toplam 61 işlem gerçekleşmişti 
ve bu işlemler hacim bazında toplam fi-
nansal yatırımcı işlemlerinin yüzde 65’ini 
oluşturuyordu. 

 Haziran 2020’de TVF’nin Turkcell’in yüz-
de 26.2 oranında hissesini 1.8 milyar 
ABD doları bedelle satın alımı en büyük 
finansal yatırımcı işlemi oldu. Bu işlemi 
sırasıyla altı kamu sigorta şirketlerinin 
TVF tarafından toplam 953.5 milyon 
ABD dolara satın alınarak birleştirilmesi, 
LetterOne'ın 333.6 milyon dolar bedel 
ile yüzde 11.6'lık Turkcell hissesi satın 
alımı ve Qatar Investment Authority’nin 
Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesini 
200 milyon dolarlık bedelle satın alması 
takip etti. 

 Bir diğer önemli finansal yatırımcı işlemi 
ise çoklu kanallı mobilya ve dekorasyon 
ürünleri platformu Vivense’ye, Actera’nın 
Temmuz 2020’de yaptığı yatırım oldu. 

 Doğan Holding’in girişim sermayesi olan 

Öncü Girişim’in Sesa Ambalaj’ın yüz-
de 70 oranındaki hissesini 65.3 milyon 
dolara satın alması, finansal yatırımcı 
işlemlerinde gerçekleşmiş Endüstriyel 
Üretim ve Otomotiv sektöründeki en 
büyük işlem niteliğini taşıyor.

 Öte yandan, Mediterra'nin ödeme sis-
temleri altyapı sağlayıcısı Paycore’un 
yüzde 75.93'lük hissesini Ekim ayında sa-
tın alması ve Aralık ayında gıda peraken-
desi alanında faaliyet gösteren Pidem 
ve Dürümle şirketlerinden yaptığı hisse 
alımları da yılın öne çıkan finansal yatı-
rımcı işlemleri arasında. Benzer şekilde, 
Doğanay Gıda’nın çoğunluk hisselerinin 
Taxim Capital’a satışı işlemi de değeri 
açıklanmasa da 2020 yılındaki önemli 
finansal yatırımcı işlemleri arasında dik-
kati çekiyor.

Öne çıkan finansal yatırım 
çıkış işlemleri
 Aralık 2020’de Turkven’in yüzde 60 his-

sedarı olduğu pompa ve pompa sis-
temleri üreticisi Vansan’ın hisselerinin 
tamamının Japonya menşeili global 
ekipman üreticisi Ebara’ya 108 milyon 
dolara  satılması, değeri açıklanan en 
büyük finansal yatırımcı çıkış işlemi oldu.

 Mediterra’nın Mart 2020’de çoğunluk 
hissedarı olduğu Mobiliz’deki hisseleri-
nin tamamını Bulgaristan menşeili GPS 
Bulgaria’ya satışı ise yılın bir diğer en 
önemli finansal yatırımcı çıkış işlemle-
rinden biri oldu.

 Kuveyt kökenli finansal yatırımcı NBK Ca-
pital ise 2012 yılında ortak olduğu Bavet 
İlaç’daki yüzde 50 oranındaki hisselerini 

Bavet İlaç’ın kurucu hissedarlarına Aralık 
2020’de geri satarak çıkışını gerçekleştir-
miştir. 

 Benzer şekilde, Avusturya kökenli finan-
sal yatırımcı Bancroft 2010 yılında ortak 
olduğu Kayalar Kimya’daki hisselerini 
Ekim 2020’de Kayalar Kimya'nın kurucu 
ortağı Kayalar ailesine satarak bu yatı-
rımdan çıkışını gerçekleştirdi.

Öne çıkan risk sermayesi işlemleri
 BiTaksi’nin de kurucusu olan Nazım Sa-

lur’un bir diğer hızlı büyüyen girişimi 
Getir’e ABD Silikon Vadisi kökenli risk 
sermayesi Crankstart, 25 milyon dolar-
lık yatırım yaptı. Crankstart’e ek olarak 
Brezilya ve Türkiye'den bazı bireysel ya-
tırımcılar da 13 milyon dolar tutarında 
ek yatırım sağladı. Bunun sonucunda 
Getir, Seri A yatırım turunu Ocak 2020’de 
toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla 
tamamladı. Buna ek olarak, Fibaban-
ka'nın girişim sermayesi olarak faaliyet 
gösteren Finberg'in, Eylül ayındaki işlem 
değeri açıklanmayan yatırımı ile Finberg 
de Getir'in hissedarlarından oldu.

 Riverwood Capital liderliğinde, Endeavor 
Catalyst ve Sequoia Capital’ın de katılımıy-
la aldığı toplam 32 milyon dolar tutarında 
yatırım ile Türkiye’nin önemli teknoloji gi-
rişimlerinden Insider, Seri C yatırım turunu 
Haziran 2020’de tamamladı.

 Meditasyon uygulaması Meditopia’nın 
yüzde 25 oranındaki hisseleri Vela Part-
ners, Atlantic Labs ve bireysel yatırımcı-
ların bulunduğu konsorsiyuma satışı 15 
milyon dolar bedel karşılığında Haziran 
2020’de gerçekleşti.
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