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İş Risk Sermayesi, Nevotek’e ortak oldu 
 
 
Türkiye’nin en büyük risk sermayesi şirketi olan İş Risk Sermayesi, Cisco’nun AVVID iş ortaklarından 
Nevotek’in yüzde 50.1’ine ortak oldu. İş Risk Sermayesi bu yatırımıyla bir Türk yazılım şirketinin 
dünyaya açılmasına da destek sağlamış oluyor.  
 

Yönetiminde bulundurduğu 40 milyon dolarlık fonuyla Türkiye’nin en büyük risk sermayesi şirketi olan İş Risk 
Sermayesi, dördüncü yatırımını bir Türk bilişim şirketi olan Nevotek’e yaptı. Sermaye artırımı yoluyla Nevotek’in 
yüzde 50.1’ini alan İş Risk Sermayesi, böylece bir Türk yazılım firmasının dünya pazarlarına açılmasına da 
destek sağlamış oluyor. 

Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden Cisco’nun AVVID (Ses, veri ve görüntü mimarisi)  iş ortaklarından 
Nevotek, yüksek teknoloji çözümleriyle uluslararası pazarlarda hizmet veriyor. Henüz iki yıllık bir geçmişe sahip 
Nevotek’in, özellikle Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da önemli potansiyeli bulunuyor. 

Nevotek, İş Risk Sermayesi’nin, bilişim sektöründen Probil ve ITD ile sinema sektörünün önde gelen 
firmalarından CineMars’ın ardından dördüncü yatırımı. İş Risk Sermayesi, Probil’e yüzde 10, ITD’ye yüzde 
30.99, CineMars’a ise yüzde 50 oranında ortak olmuştu.  

Ses, veri ve görüntünün “IP telefon” aracılığıyla tek bir altyapı üzerinden taşınmasını sağlayan çözümler sunan 
Nevotek, Cisco’nun IP telefonlarında kullanılan uygulamaları geliştirmek amacıyla, 2001 yılında kuruldu. 
İstanbul’daki merkezi dışında Amsterdam’da da bir ofisi bulunan Nevotek, 2002 yılında yaptığı çalışmalarla Cisco 
Systems’ın Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesinde “2002 Yılının Stratejik İşbirliği” (Strategic Alliance 
of the Year) ödülünü almaya hak kazandı. 

Başta turizm ve otelcilik olmak üzere ilaç, perakende, finans ve petro-gaz sektörlerine yönelik IP telefonu 
platformunun entegrasyonuna yönelik ürünler geliştiren şirket, hizmet verdiği kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak 
özel çözümler üretiyor.  

Türk yazılım sektörü açısından büyük öneme sahip ortaklığın tanıtımı amacıyla, 31 Ekim 2003 tarihinde, İş Risk 
Sermayesi, Nevotek ve Cisco yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan İş Risk Sermayesi Genel Müdürü Patrick Keating, İş Risk 
Sermayesi’nin temel hedefinin yüksek büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli şirketlerin kuruluş ve 
genişleme aşamalarında destek vermek olduğunu ifade ederek, Nevotek’in de bu tanıma bire bir uyan bir şirket 
olduğunu belirtti. Verdikleri bu kararda Nevotek’in Cisco’nun dünyadaki iş ortaklarından biri olmasının da önemli 
rol oynadığına dikkat çeken Keating, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İş Risk Sermayesi olarak, sektör ayırımı yapmaksızın, geleceği olan ve profesyonel bir anlayışla yönetilen 
şirketlere yatırım yapıyoruz. Dördüncü yatırımımızı bir Türk yazılım firmasına yapmış olmaktan mutluluk 



duyuyoruz. Nevotek, bu ortaklıktan aldığı güçle, uluslararası pazarlara daha hızlı açılma imkanına kavuşacak. 
Dünya bilişim pazarında bir Türk firmasının başarılarına ortak olmak bizim için gurur kaynağı olacak. İş Risk 
Sermayesi, Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayacağına inandığı kurumlara destek 
vermeye devam edecek.”  

Nevotek CEO’su Arda Ünsal da, konuşmasında, İş Risk Sermayesi’nin sağlayacağı destekle, dünya 
pazarlarına açılma konusunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Internet Protokolü’nün (IP) bugüne kadar 
sadece veri iletişiminde kullanıldığını belirten Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Artık IP telefon, sadece veri için değil, aynı zamanda ses iletişiminin de gerçekleştiği bir altyapıyı tanımlıyor. 
Yakın gelecekte görüntünün de aynı altyapı üzerinden taşınması mümkün hale gelecek. Böylece veri, ses ve 
görüntü tek bir altyapı üzerinden taşınmış olacak. Bu bütünleşme, kuruluşlara birçok önemli avantaj sağlayacak.” 

Nevotek’in gelişen bu teknolojinin ortaya çıkardığı uygulama ve katma değerli servis gereksinimlerini karşılamak 
almacıyla kurulduğunu vurgulayan Ünsal, “Cisco Systems ile yapılan iş ortaklığı sayesinde, ilk olarak otelcilik 
sektörüne yönelik V/IP Suite adlı ürünü geliştirdik. Bu süreçte Cisco Systems, Nevotek’e gerek teknik, gerekse 
yurtdışı pazarlara açılma konusunda büyük destek verdi. Satış kanallarını bize açarak küresel pazarlara 
doğrudan giriş imkanı sundu. Bu işbirliği sayesinde bugüne kadar Türkiye hariç altı ülkeden sipariş aldık. Bütün 
bu çalışmalar şimdi İş Risk Sermayesi’nin ortaklığı ile daha da hız kazanacak ve hedeflerimize ulaşmamızı 
kolaylaştıracak. İş Grubu gibi saygın bir gruba bağlı İş Risk Sermayesi ile gerçekleştirilen ortaklığın, finansal 
boyutunun ötesinde, büyük bir işbirliği potansiyeli sunacağına inanıyoruz” dedi. 

Cisco Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan ise, “Cisco’nun geliştirdiği e-dönüşüm (AVVID) mimarisi, 
şirketlerin iş süreçleri ile teknolojik gelişmelerini ilişkilendirerek toplam bir başarı resmi ortaya koymasını sağlayan 
orkestral bir yönetim yaklaşımıdır. AVVID mimarisi, katma degerli teknolojilerin iş stratejilerini nasıl etkilediğini 
ortaya koymayı amaçlar. AVVID mimarisi, işletme için gerekli çeşitli iş katmanlarının birlikte uyumlu şekilde 
çalışmasını sağlayan yapıdır. Bu yaklaşımda, tüm katmanlar iş süreçlerinden başlayarak teknolojiye kadar 
birbirleriyle ilişkilendirilmistir.  
IP Telefonlar’ın da, ses, veri ve görüntü mimarisi olarak tanımladığımız AVVID mimarisi içerisinde anahtar 
uygulamalardan birisi olduğunu belirten Baysan, sözlerini söyle sürdürdü:  
 
“Cisco IP telefonları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Nevotek, e-dönüşüm mimarimizin başarılı bir 
parçasıdır. İş Risk Sermayesi’nin sağlayacağı destekle çalışmalarını daha da etkili ve verimli hale dönüştürecek, 
uluslararası pazarlara daha kolay açılacaktır. Bu ortaklık, bir Türk yazılım şirketinin dünya arenasında boy 
göstermesine katkı sağlayacak olması bakımından da özel bir önem taşımaktadır.”  
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