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İş Girişim Sermayesi ITD yatırımındaki paylarını 3,94 milyon ABD Doları bedelle 
Asseco’ya sattı 

Türkiye İş Bankası’nın dolaylı iştiraki İş Girişim Sermayesi, bilişim teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarından biri olan ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık şirketindeki paylarını 3,94 milyon ABD Doları 
karşılığında Asseco Grup’a devretti. Avrupa’nın en büyük 5. yazılım şirketi olan Asseco Poland SA’nın iştiraki 
Polonya menşeli Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), Türkiye bilişim pazarına ITD’nin ve EST’nin 
%100’ünü satın alarak giriş yapmış oldu. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar: 

ITD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ural açıklamasında “İş Girişim Sermayesi ile ortak olduğumuz 2002 yılından 
beri ekonomide ve bilişim sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen, İş Girişim Sermayesi’nden elde ettiğimiz 
desteğin de etkisi ile Türkiye bilişim pazarına sunduğumuz öncü çözümlere yenilerini ekledik ve satışlarımızı 4’e 
katladık. Karşılaştığımız nice zorluklara rağmen, İş Girişim Sermayesi ile geçirdiğimiz uzun ortaklık sürecini çok 
uyumlu ve başarılı bir şekilde sürdürdük. İş Girişim Sermayesi’nden elde ettiğimiz fonun yanı sıra, finansal 
alandaki bilgi birikiminden ve deneyimlerinden önemli katkılar sağladık. Şimdi de yolumuza Avrupa’nın önde 
gelen bilişim şirketlerinden Asseco SEE ile beraber devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ITD ve EST’nin 
becerileri Asseco network’ü sayesinde yaygınlaşacak, böylelikle Asseco, ITD ve EST’nin Türkiye’den çıkan 
uluslararası birer bilişim şirketi olma yönündeki hedeflerini sağlamasında önemli bir yapı taşı olacaktır.” 

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen yaptığı açıklamada “ITD’ye gerçekleştirmiş olduğumuz yatırım 
İş Girişim Sermayesi’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayan projelerine verdiği desteğin önemli bir örneği oldu. 
Avrupa’da hızla büyüyen Asseco’nun, Türkiye pazarına girebilmek için Türkiye’de bilişim sektörünün 
öncülerinden olan ITD’yi seçmiş olması da bunun bir göstergesidir. Alanında birçok ilki gerçekleştiren ITD, 
kurumsal yapısı ve sunduğu katma değerli çözümler ile rakiplerinden farklılaşmıştır. ITD, Türkiye’nin en büyük 
kuruluşları arasında yer alan saygın müşterilerinin alanında önde gelen tedarikçileri unvanını almanın yanı sıra 
elde ettiği başarılar sayesinde temsil ettiği uluslar arası firmalardan da çok sayıda ödül almıştır. ITD ile bu 
büyüme sürecini beraber başarı ile yürüttüğümüz için çok mutluyuz. Bayrağı, ITD’yi bir sonraki misyonuna 
taşıyabilecek vizyona ve güce sahip olan Asseco’ya devrettiğimiz için de aynı derecede kıvançlıyız.” 

Asseco SEE CEO’su Piotr Jelenski açıklamasında “Uluslararası alanda sürdürdüğümüz hızlı büyüme planının bir 
parçası olarak Türkiye’de yaptığımız uzun araştırmaların sonucunda ITD ve EST’de karar kıldık. ITD ve EST’nin 
gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekleştirdiği başarıları, müşteri ile ilişkileri, kurumsal yapısı ve başarılı 
yönetim kadrosu bu kararımızda etken oldu. Türkiye’nin büyüyen ekonomisinde bilişim sektörünün değerinin 
giderek artacağına ve ITD ile EST’nin bu gelişimde önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz. 
Ayrıca, her iki şirketin yetkinlikleri ve yönetim becerilerinden faydalanmayı arzu ediyor ve bu becerilerin faaliyet 
gösterdiğimiz bölgede ve yeni pazarlarda yayılmasına destek vermek istiyoruz.”  

 



 

ITD - İletişim Teknoloji Danışmanlık ve Tic. A.Ş. hakkında 

Ses otomasyonu, ödeme otomasyonu, altyapı ve performans çözümleri alanlarında hizmet veren ITD - İletişim 
Teknoloji Danışmanlık Ticaret A.Ş., 1991 yılında kuruldu. Bankacılık alanındaki ihtiyaçlardan yola çıkarak 
Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemlerini Türkiye’de ilk kez 1991 yılında telefon bankacılığı ile tanıtan ITD, donanım ve 
yazılım satışının yanı sıra, çözüm üretme ve uygulama konusunda liderliği elinde tutmayı hedeflemiştir. 

Özellikle finans, telekom ve perakende sektörlerine hitap eden ITD, ses otomasyonu alanında, etkileşimli sesli 
yanıt sistemleri (IVR), Akıllı Dış Arama Sistemi (IVN® - Interactive Voice Notification), çağrı / etkileşim merkezi 
çözümleri, konuşma tanıma (Türkçe veya ihtiyaç duyulan başka dillerde), gerçek zamanlı performans yönetim 
sistemleri, wallboard çözümleri, sanal operatör çözümü ve VoIP ortamlarında çalışan bütünleşik iş uygulamaları 
sunmaktadır. 

ITD, ödeme otomasyonu alanında uçtan uca ödeme çözümleri, sahtekarlık kontrol sistemleri, kara para aklama 
kontrol sistemi, finansal işlem merkezi çözümü, InACT – iç denetim & kontrol çözümü, akıllı kart yönetim ve 
PointPlus müşteri bağlılık (loyalty) sistemleri sunmaktadır. 

Altyapı ve performans çözümleri alanında ise ITD, yüksek süreklilik & gerçek zamanlı veri entegrasyonu 
çözümleri, SMS Gateway & SMS teknolojileri sunmaktadır. 

ITD, bilişim sektöründe etkin olduğu alanlardaki operasyonlarını genişleterek, sahip olduğu bilgi birikimi ve 
hizmet kalitesini, 1994’ten bu yana var olduğu Polonya Pazarı’na da taşımaktadır. 

www.itd.com.tr 

 

EST Hakkında 

1999 yılında kurulmuş olan Elektronik Sanal Ticaret A.Ş. (EST); e-Ticaret alanında faaliyet gösteren finansal 
kurumlar için güvenli ödeme çözüm ve hizmetleri sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana, EST, bankaların bu 
alanda en çok güvendikleri kurumlardan biri olmuş ve günümüzde, e-Ticaret ödemeleri alanında Türkiye'nin ilk 
akla gelen firması haline gelmiştir. 

"Ödeme Geçidi Hizmet ve Ürünleri" alanında, 4 ülkede (Türkiye, Romanya, Kuzey Kıbrıs ve Polanya), 16 banka 
ile çalışan EST, 7 x 24 yardım masası desteği de vermektedir. EST, bankalar için sunduğu hizmetlerin yanında, 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) için Paylaşımlı 3D Secure eÖdeme altyapısını da kurmuştur. 

Faaliyetine İstanbul'da devam etmekte olan EST, ayrıca, finansal ve finansal olmayan pekçok kurum için de 
"Danışmanlık & Sistem Geliştirme" hizmetleri ile  "Sektörel /Paket" ödeme çözümleri sunmaktadır.  

www.est.com.tr 

 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında 

Türkiye İs Bankası’nın dolaylı bir iştiraki olan ve faaliyetlerine 2000 yılında başlayan İş Girişim Sermayesi, Eylül 
2004 tarihinden itibaren İMKB’de işlem görmektedir. İş Girişim Sermayesi’nin misyonu, yüksek büyüme 
potansiyeline sahip sektörlerde, rekabet avantajına sahip şirketlerin, projelerini hayata geçirebilmeleri için bilgi 
ve tecrübesini bu şirketlerle paylaşmak ve şirketlere sermaye katkısı sağlamaktır. 

http://www.itd.com.tr/�
http://www.est.com.tr/�


Özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde rekabet avantajına ve şeffaf yönetim anlayışına sahip 
firmalarla ilgilenen İş Girişim Sermayesi, kuruluşundan bugüne bilişim alanında 3 (Probil, ITD ve Nevotek), 
hizmet alanında 3 (Tüyap Fuarcılık, Beyaz Filo Kiralama, Havaş Yer Hizmetleri), sağlık sektöründe 3 (Orsem 
Ortopedi, Turkmed Diyaliz Hizmetleri, Dr. F. Frik İlaç), perakende alanında 2 (Cinemars Sinema Zincirleri, Step 
Halıcılık) ve inşaat malzemeleri sektöründe 1 (ODE Yalıtım) olmak üzere toplam 12 şirkete 71,7 milyon ABD 
Doları sermaye yatırımı yapmıştır. Bunun yanı sıra, iştiraklerinin İş Girişim Sermayesi ile ortaklığı süresince 
toplam 248.3 milyon ABD Doları mali borç almasını desteklemiştir. Böylelikle, Türkiye ekonomisine toplam 320 
milyon ABD Doları miktarında doğrudan ve dolaylı katkı sağlamıştır 

İş Girişim Sermayesi’nin ITD ile birlikte bugüne kadar gerçekleştirdiği çıkış sayısı beşe ulaşmıştır: 

Cinemars;    Ağustos 2006 

Tüyap Fuarcılık;  Şubat 2007 

Beyaz Filo Kiralama: Haziran 2008 

Step Halıcılık;  Temmuz 2008 

ITD;   Temmuz 2010 

İs Girişim Sermayesi’nin çıkış gerçekleştirmiş olduğu bu sözkonusu 5 yatırıma aktarmış olduğu sermaye miktarı 
27,85 milyon ABD Dolarına ulaşmaktadır. İş Girişim Sermayesi’nin bu 5 yatırımdaki paylarının satısından elde 
ettiği gelir miktarı ise 49,63 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. 

 

Asseco SEE hakkında 

Polonya menşeli Asseco SEE, yazılım ve hizmet gelirleri bazında Doğu Avrupa’nın en büyük bilişim şirketlerinden 
biridir. Şirket, finans ve bankacılık, kamu ve endüstri de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere yönelik 
çözümler üzerine uzmanlaşmıştır. Ekim 2009 tarihinde, Asseco SEE hisseleri Varşova Menkul Kıymetler 
Borsası’nda halka arz edilmiştir.  

Asseco SEE, Polonya’da kurulmuş olan bilişim hizmetleri şirketi Asseco Poland SA’nın (“Asseco Poland”; 
www.asseco.pl) bir iştirakidir. Asseco Poland doğrudan ve iştirakleri vasıtası ile Avrupa’nın 17 ülkesinde faaliyet 
göstermektedir.  

Asseco Poland SA, Varşova Borsası’ndan işlem gören en büyük bilişim şirketi olup, Avrupa pazarındaki en büyük 
yazılım firmalarından biridir. Asseco Grubu, 2008 yılında patentli yazılım ve servis hizmetinden elde ettiği 430 
milyon Avro gelir ile Truffle Capital tarafından yayınlanan Avrupa’nın en büyük 100 Yazılım Tedarikçisi listesinde 
5. sırayı almıştır. 

Ocak 2010 itibarı ile Asseco Grup’un 8.500’i aşkın çalışanı bulunmaktadır. 

http://www.asseco.pl/�

