İş Risk Sermayesi, ITD’ye ortak oldu
Daha önce Probil’e yüzde 10 oranında ortak olarak ilk yatırımını gerçekleştiren İş
Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ikinci yatırımını bilişim sektörünün
parlayan yıldızlarından ITD’ye yaptı. 2002 yılında Türkiye’de yanlızca 2 tane risk
sermayesi yatırımı gerçekleştirildi. Her iki yatırımın da altında İş Risk Sermayesi
imzası bulunuyor.
Türkiye’nin en büyük risk sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan İş Risk Sermayesi ikinci
yatırımı için yine bir bilişim şirketini tercih etti. İş Risk Sermayesi, bilişim sektörünün
hızla gelişme potansiyeli olan şirketlerinden İletişim Teknoloji Danışmanlık Ticaret
A.Ş.’ye (ITD) yüzde 30.99 oranında ortak oldu. ITD, sesli sistemler, ödeme sistemleri ve
e-iş alanında hizmet veren, teknoloji ve çözüm üreten bir firma.
30 milyon dolar tutarındaki bir fonu yöneten İş Risk Sermayesi’nin ITD’ye yaptığı
yatırım, şirketin ikinci yatırımı olma özelliğini taşıyor. İş Risk Sermayesi, ilk yatırımını
bilişim sektörünün önde gelen firmalarından Probil’e %10 oranında ortak olarak
gerçekleştirmişti.
Geçtiğimiz Kasım ayında 11. kuruluş yıldönümünü kutlayan ITD, İş Risk Sermayesi
ortaklıklığı sayesinde, bilişim sektöründe etkin olduğu alanlardaki operasyonlarını
genişletecek, sahip olduğu bilgi birikimi ve hizmet kalitesini, bugüne kadar aktif olduğu
Polonya pazarı ötesinde, yurtdışında yeni pazarlara da taşıyacak.
İş Risk Sermayesi Genel Müdürü Patrick J. Keating, ortaklıkla ilgili olarak: “Geçtiğimiz
sene gerçekleştirdiğimiz Probil ve ITD yatırımlarıyla ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu
kaynakların sağlanmasında önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğimize ve yatırımcılara,
hızla büyüyen fakat halka açık olmayan şirketlere yatırım yapabilmeleri için önemli bir
fırsat sağladığımıza inanıyoruz” dedi. 2003 yılında da, İş Risk Sermayesi’nin risk
sermayesi alanındaki öncü rolünü devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Keating,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bilişim sektörünün güçlü kuruluşlarından ITD’nin, günlük hayatımızın bir parçası haline
gelmiş olan çözümleri, müşteri odaklı anlayışı, ‘ürün’ değil, ‘çözüm’ odaklı yaklaşımı ve

teknolojik gelişmeleri yakından takip eden vizyonu ile önümüzdeki dönemde daha da
güçlenerek yoluna devam edeceğini düşünüyoruz.”
ITD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ural ise, İş Risk Sermayesi ile yapılan ortaklığın
ITD’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
“İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi saygın bir kuruluşun ITD’yi ortaklık için seçmiş
olması bizleri onurlandırmıştır. Kurulduğumuz günden bu yana, müşteri odaklı ve kaliteli
hizmet anlayışı ve gelişen teknolojiye paralel olarak sunduğumuz çözümlerle Türkiye’de
birçok ilke imza attık. Türkiye’ye ilkleri tanıtmayı misyon edindik. Bu misyonun bize
kazandırmış olduğu güvenle ilerlemeye devam ediyoruz. İş Risk Sermayesi Yatırım
Ortaklığı’nın ITD’ye yaptığı yatırım ile Türkiye’de halka açılmanın ve Türkiye dışında
daha güçlü ve hızlı büyümenin önemli bir adımını attığımızı düşünüyoruz.“
ITD Hakkında:
Sesli sistemler, ödeme sistemleri ve e-iş alanında hizmet veren ITD (İletişim Teknoloji
Danışmanlık Ticaret A.Ş.), 1991 yılında kuruldu. Özellikle finans, telekom ve perakende
sektörlerine hitap eden ITD, sesli sistemler konusunda etkileşimli sesli yanıt sistemleri
(IVR), Türkçe konuşma tanıma sistemleri, çağrı / kontak merkezleri, geleneksel çağrı
merkezleri / bilgisayar telefon entegrasyonu (CTI) ve yazılım tabanlı çağrı merkezleri /
müşteri etkileşim merkezi çözümleri sunuyor. Ödeme alanında ise uçtan uca ödeme
çözümleri, akıllı kart uyumlu POS terminalleri, internet üzerinden ödeme sistemi
yazılımları, hileli işlemleri engelleyici sistemler ve kart yönetimi çözümleri sağlıyor.
ITD’nin e-iş çözümleri arasında yer alan e-pazarlama çözümü, güvenli e-doküman
gönderimi ve alımı, m-ticaret, SMS Gateway, Kampanya Yönetimi, Anket Yönetimi
kuruluşların internet üzerinden hızlı servis sunmalarını temin ediyor. Bu çözümler
müşterilere, finansal işlemlerini gerçekleştirme, kişisel ve pazara ilişkin bilgiler edinme ve
internet uyumlu pek çok cihaz aracılığıyla çeşitli hizmetlere erişme olanağı sunuyor.
İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Hakkında:
İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., girişimciler ile sermaye piyasalarını birbirine
bağlayan bir sermaye piyasası kurumudur. Kuruluşunda Dünya Bankası'ndan da destek
alan İş Risk Sermayesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ekim 2000 tarihli kararıyla risk
sermayesi faaliyetlerine başlamıştır. 2001 yılı ile birlikte kadro oluşumunu tamamlamış ve
yatırım projelerini değerlendirmeye başlamıştır. İş Risk Sermayesi, yüksek büyüme
potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeleri, başlangıç ve genişleme aşamalarında
destekleyerek, özkaynak ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Buna paralel olarak, İş
Risk Sermayesi’nin amacı, Türkiye’deki sermaye piyasaları sistemine dahil olan firmaların
girişim sermayesi açığını kapatmak ve Türkiye’deki risk sermayesi pazarının başlangıç ve
genişleme aşamalarındaki lider firma olmaktır. Ülkemizin en büyük risk sermayesi şirketi
olan İş Risk Sermayesi, yatırımcılara büyüme potansiyeli taşıyan ve henüz halka açık
olmayan güçlü şirketlere yatırım yapabilme olanağını da sağlamış olacaktır.
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