
 
 

Türkiye Girişim Sermayesi Sektörünün Öncü Kuruluşu İş Girişim Sermayesi, 2012’de 
Rekor Düzeyde Kâr Elde Ederek Yatırımcılarına İMKB Ortalamasının 4,5 Katı Temettü 

Verdi 

İş Girişim Sermayesi’nden 2012’de Rekor 
Kâr 

 
İş Girişim Sermayesi 2012’de 50,1 milyon TL net kâr elde ederek bugüne kadarki en 
yüksek kâr rakamına ulaştı.  

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen: “2012 yılında 50,1 milyon TL kâr elde 
ederek yeni bir rekor kırdık. 2011’deki 42,0 milyon TL olan bir önceki rekorumuzu geride 
bıraktık. Ayrıca, yatırımcılarımıza İMKB temettü verimi ortalamasının yaklaşık 4,5 katı 
oranında temettü dağıttık. Yatırımcılarımız ve ülke ekonomisi için değer ürettiğimizi 
görmek bizi hep daha iyiye ulaşmak için motive ediyor.”  

Bir İş Bankası Grubu kuruluşu olarak 2000 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine 

başlayan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Girişim), 2012’de bugüne dek elde ettiği 

en başarılı sonuçlara imza attı.  

İş Girişim Genel Müdürü Murat Özgen, 2012 yılı konsolide sonuçlarına göre, 2011 yılı sonunda 

42,0 milyon TL olan net kârın, 2012 yılında 50,1 milyon TL’ye yükseldiğini dile getirdi. 

Murat Özgen, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle portföy tablosu net aktif değerinin yıllık bazda %15 

artarak 208 milyon 722 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı. 

İMKB Ortalamasının 4,5 katı Temettü Verimi 

İş Girişim Sermayesi’nin 2007 yılından beri düzenli nakit temettü dağıttığını belirten Murat 

Özgen, 2009-2012 yılları arasında İş Girişim Sermayesi’nin yatırımcılarına yıllık ortalama %5,91 

oranında temettü verimi sağladığını, bu oranın İMKB-100 endeksinde yer alan şirketler için ise 

ortalama %2,33 oranında olduğunu kaydetti. 11 Mayıs 2012 tarihinde 12 milyon 600 bin TL nakit 

temettü dağıtarak yatırımcılarına yılsonu itibariyle % 8,5 oranında temettü verimi sağlandığını 

söyleyen Özgen, bu oranın Aralık 2012 sonu itibariyle İMKB 100 endeksinde işlem gören 

şirketlerin ortalama temettü verimi olan % 1,84’ün bir hayli üzerinde gerçekleştiğini ve İMKB’de 

işlem gören hisseler arasında temettü verimliliğine göre 15. sırada yer aldıklarını sözlerine ekledi.  

Özgen: “2012 yılında 50,1 milyon TL ile bugüne dek en yüksek kârımızı elde ettik ve 2011’deki 

rekorumuzu geliştirdik. Kâr grafiğimizin, yatırımcılarımıza, ortak olduğumuz şirketlere ve ülke 

ekonomisine yüksek verimli katkı olarak döndüğünü bilmek, bizleri daha iyisi için motive ediyor” 

dedi. 

Çıkışlardan Elde Edilen Getiri, Yükselen Pazarlar Dünya Ortalamasının Yüzde 193 

Üzerinde  

Özgen şöyle konuştu: “Bugüne dek ortak olduğumuz şirketlerden ortalama 4 yıllık yatırım süreci 



 
 

sonunda gerçekleştirmiş olduğumuz 9 çıkıştan da kâr elde ettik ve ABD doları bazında yüzde 

22,87 seviyesinde ortalama yıllık bileşik getiri elde ettik. Dünya girişim sermayesi sektörü 

verilerinde, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalarda, ABD doları bazında 

gerçekleşen 5 yıllık ortalama bileşik getiri, ortalama yüzde 7,80 düzeyindedir. Biz bu ortalamanın 

yüzde 193 yukarısında bulunuyoruz.”  

Rakiplerin 2 Katı Çıkış Sayısı  

Toplam işlem sayısı açısından sektör lideri olduklarını belirten Murat Özgen, yatırım yapılan 15 

şirketten 9 tanesinde başarılı çıkış gerçekleştirildiğini dile getirdi. Özgen, yatırımlardan yapılan 

çıkış adedinin en yakın girişim sermayesi fonunun 2 katı seviyesinde olduğunun da altını çizdi.  

2012’de ODE Yalıtım ve Havaş’tan Başarılı Çıkışlar  

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, satış geliri ve net kârlarında sağlamış 

oldukları artışın temel nedeninin, 2012 yılı Mart ayı içerisinde ODE Yalıtım’da gerçekleştirilen 

pay satışı ve Ekim ayındaki Havaş çıkışları olduğunun altını çizdi. İş Girişim Sermayesi, Ode 

Yalıtım yatırımından ABD doları bazında %17,03 oranında yıllık bileşik getiri elde ederek 12,4 

milyon TL net kâr elde etti. Havaş çıkışını da kârlı bir şekilde gerçekleştiren Şirket, ABD Doları 

bazında %26,70 oranında yıllık bileşik getiri elde etti ve 18,4 milyon TL net kâr yazdı. İş Girişim 

Sermayesi, yaptığı bu 2 çıkıştan 53,9 milyon TL satış geliri ve 30,8 milyon TL net kâr sağladı. 

2012’de Hızlı Yatırım Performansı  

Murat Özgen, 2012’de başarılı çıkışların yanı sıra 2 yeni yatırım gerçekleştirdiklerini iletti. Özgen, 

spor giyim ve ürünleri sektörünün önde gelen oyuncularından, Sportive markasıyla bilinen 

Toksöz Spor’un %58,5 oranında payını 23,9 milyon TL karşılığında satın aldıklarını belirtti. Murat 

Özgen ayrıca restoran zincirlerinden Numnum ve Mikla’yı içinde barındıran İstanbul Yiyecek 

İçecek Grubu’nun %61,66 payını 27 milyon TL karşılığında satın aldıklarını da sözlerine ekledi.  

2013 Yılı Hedefleri  

Aralık ayı sonu itibariyle yaklaşık 118 milyon TL nakit pozisyona sahip olduklarını söyleyen 

Özgen, büyüme potansiyeli gösteren sektörlerde yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 

ve 2013 yılını en az 1 yeni yatırım yaparak tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi. Buna ek 

olarak 2013 ve sonrasındaki yatırımların portföy büyüklüğüne paralel olarak önceki yatırımlardan 

daha yüksek tutarda olmasını beklediklerinin de altını çizdi. 

Murat Özgen, portföy şirketlerinden çıkış olanaklarını aktif olarak değerlendirdiklerini ve doğru 

şartlar oluştuğu takdirde ekonomideki olumlu gidişe paralel olarak İş Girişim’in iştiraklerine de 

yoğun bir ilgi olmasını beklediğini belirtti. 

Portföy şirketlerinin planlarına da değinen Özgen, 2012 yılında tamamlanan yatırımlardan 

Toksöz Spor’un perakende ağını hızlı genişlettiğini, Numnum’ın da 2013’te İstanbul’da yeni 

restoranlar ve konseptlerle büyümesini devam ettireceğini vurguladı. 

 



 
 

İş Girişim Sermayesi hakkında: 

Bir İş Bankası Grubu kuruluşu olarak 2000 yılında kurulan, 2002 yılında faaliyetlerine başlayan 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“İş Girişim”, Reuters ISGSY.IS, 

www.isgirisim.com.tr), Türkiye Girişim Sermayesi Sektörü’nün öncüleri arasında yer almaktadır. 

İş Girişim’in yatırım stratejisi, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren 

ve sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olan Türk şirketlerine büyüme hedeflerini 

gerçekleştirmeleri için sermaye ve yönetim bilgisi sağlamak, hedeflerin gerçekleşmesi 

sonucunda da yatırım yaptığı şirketteki paylarını satmaktır.  

İş Girişim, Sermaye Piyasası Kanunu gereği paylarını 2004 yılında, İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’nda arz ederek, halka açılmıştır. İş Girişim Sermayesi’nin incelediği projeleri 

değerlendirme kriterleri arasında birinci öncelik doğru müteşebbisi seçmektir. Şirketlerin 

özellikleri incelenirken ise, birçok kriterin arasında yüksek büyüme potansiyeline sahip olması, 

etkin bir yönetim kadrosu ile başarılı bir geçmiş performansı ve gelecekte büyümeyi devam 

ettirebilme kabiliyeti, sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olması da diğer öncelikli kriterler 

arasında sayılabilir. Bir de, doğası gereği yatırım yaptığı şirketlerden çıkmak zorunda olduğu için, 

yatırım yaptığı şirketlerin satılabilirliği de da önemli bir kriterdir. Firma değeri 25 milyon ABD 

Doları ve üzeri olan şirketler üzerine uzmanlaşmış olan İş Girişim, kuruluşundan 2012 sonuna 

kadar çeşitli sektörlerde 2.000’in üzerinde proje incelemiştir. 

http://www.isgirisim.com.tr/

