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İş Girişim Sermayesi’nin medikal alandaki ilk yatırımı:
ORSEM Orthopedics
İş Girişim Sermayesi sağlık sektöründeki ilk yatırımını ortopedik cerrahi
pazarının önde gelen ORTOPRO ve WRIGHT MEDICAL markalarını çatısı
altında bulunduran Orsem Orthopedics Grubu’na yaptı. İş Girişim Sermayesi,
global arenada rekabetçi ve kalıcı bir kurum yaratmak hedefi doğrultusunda
Orsem Orthopedics’e 6 milyon ABD doları sermaye desteği sağladı.
Ortopedik cerrahiye yönelik hekim ve hasta ihtiyaçlarını hem Ortopro markası altında üretim
yaparak hem de dünya çapında bilinen kaliteli markaları Türkiye’de temsil ederek, klinik
etkinliği ve katma değeri kanıtlanmış, yenilikçi ve ekonomik çözümlerle karşılamayı görev
edinmiş olan Orsem Orthopedics, İş Girişim Sermayesi’nin desteğiyle güçlü ve kalıcı bir
global kurum olmayı hedefliyor.
Büyüyen, gelişme potansiyeli yüksek, gerek hizmet gerekse ürün alanında özgün
teknolojilere sahip şirketlere ortak olan ve Türkiye’de girişim sermayesi alanında en çok işlem
yapmış kurum olan İş Girişim Sermayesi, 9. yatırımını ulusal ve küresel büyüme
potansiyeline, geleceğine ve karlılığına inandığı sağlık sektöründe yapıyor.
Yatırım için Orsem Orthopedics’i tercih etme nedenleri konusunda konuşan
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, “Orsem Orthopedics gerek ürettiği
gerekse temsil ettiği tüm ürünler ile Ar-Ge’ye dayalı özgün ve nitelikli bir ürün gamına sahip.
Şirketin ulusal ve uluslararası satış ve pazarlama alanında kısa sürede ulaştığı rekabet
başarısından çok etkilendik. Sektörün yatırım için son derece cazip olduğunu düşünüyoruz.
Kurucu ortakların vizyonunu da bu başarıya eklerseniz, Orsem Orthopedics ile küresel bir
marka yaratabilme fırsatı bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.
Özgen, yüksek büyüme potansiyeline sahip olan, sektöründe öncü kuruluşların projelerini
hayata geçirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamayı kendilerine misyon
edindiklerini belirterek, bu doğrultuda bugüne kadar Probil, ITD, Cinemars, Nevotek, Step
Halı, Tüyap, Beyaz Filo ve Ode Yalıtım yatırımlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. İş Girişim
Sermayesi bu son yatırımı ile Orsem Orthopedics’in yüzde 29,50'sini satın aldı. İş Girişim
Sermayesi’nin yatırım ortaklığı yolu ile kurumlara ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine
sağladığı kaynak, böylece toplamda 45 Milyon ABD Dolarına ulaştı” şeklinde konuştu.
Dünyanın önde gelen medikal ve tıbbi cihazlar şirketlerinde yurtdışında ve Türkiye’de üst
düzey profesyonel yöneticilik yapmış Mehmet Tanyolaç ile, Ortopedi sektöründe 1995
yılından beri başarılı bir girişimci olarak yer alan Dr. Tolga Yalçınkaya’nın ortaklığında 2005

yılında kurulan Orsem Orthopedics, kısa sürede büyük dünya şirketleri için üretim yapan ve
fiilen 4 kıtada 32 ülkeye satış gerçekleştiren bir firma haline geldi. Orsem Orthopedics
CEO’su M. Tanyolaç, “biz, gerçek araştırma ve geliştirmeye dayalı, yenilikçi, özgün ürünleri
olan ilk Türk sağlık markasını ortopedik cerrahi alanında yaratma idealimize, en üst düzeyde
ve değerde katkıda bulunabilecek, en yetkin, en güvenilir ve en kurumsal yatırımcı olarak İş
Girişim Sermayesi’ni yanımızda istedik. İş Girişim Sermayesi’nin bu yatırımı şirketimizin ve
sektörümüzün önünde yepyeni ufuklar açarak hedeflerimize çok daha hızlı ve emin adımlarla
ulaşmamıza fırsat tanıyacaktır. Orsem Orthopedics, bundan sonraki hedefini, dünya
standartlarında kurumsal bir şirket kimliği ile küresel oyunculardan biri haline gelmek olarak
belirlemiştir” diye konuştu.
Orsem Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Yalçınkaya ise “İş Girişim Sermayesi ortaklığımızın
tıbbi cihazlar ve sarf malzeme sektörü için çok iyi bir açılım olduğunu düşünüyoruz. Bu
sektörde uluslararası rekabet potansiyeli var. İş Girişim Sermayesi yatırımı ile sektöre daha
iyi üretim, kaliteli rekabet ve kurumsallaşma gelecektir. Bu gelişme kesinlikle ulusal sektör,
özel ve kamu ödeyicileri, hekim ve hastalar için son derece faydalı ve sektörü ileri taşıyacak
çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişme ayrıca sadece şirketimizin stratejik plan ve
yönelimlerinin sağlamlığı ve tutarlılığına olan güveni değil, aynı zamanda grubumuzun
yönetim ve çalışanlarına duyulan güvenin de işaretidir” diye konuştu.
Orsem Orthopedics’in bundan sonraki ilk hedefi bu sermaye desteği sonrasında yapılacak
atılımlarla birlikte 2010 yılında şirket cirosunu 60 milyon ABD dolarına yükseltmek.
Başarının destekçisi: İş Girişim Sermayesi
Türkiye İş Bankası’nın dolaylı bir iştiraki olan ve faaliyetlerine 2000 yılının Ekim ayında
başlayan; Eylül 2004 tarihinden itibaren İMKB’de işlem gören İş Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’nin (İş Girişim Sermayesi) misyonu, yüksek büyüme potansiyeline sahip
sektörlerde, rekabet avantajına sahip şirketlerin, projelerini hayata geçirebilmeleri için bilgi ve
tecrübesini bu şirketlerle paylaşmak ve şirketlere sermaye katkısı sağlamaktadır.
Özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde rekabet avantajına ve şeffaf
yönetim anlayışına sahip firmalarla ilgilenen İş Girişim Sermayesi, Orsem Orthopedics
ortaklığı öncesinde teknoloji sektöründe Probil, ITD ve Nevotek, perakende sektöründe
Cinemars Sinema Zincirleri ve Step Halıcılık, fuarcılık sektöründe Tüyap Fuarcılık, servis
sektöründe Beyaz Filo ve inşaat ve yapı yalıtımı sektöründe Ode Yalıtım olmak üzere toplam
8 yatırıma 39 Milyon ABD Doları tutarında sermaye yatırımı yaparak kaynak sağlamıştır.
Orsem Orthopedics yatırımı sonrasında, İş Girişim Sermayesi’nin Yatırım Ortaklığı yolu ile
şirketlere ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine sağladığı kaynak, 45 Milyon ABD Doları
tutarına ulaşmıştır.
İş Girişim Sermayesi Aralık 2007 tarihi itibarı ile iştiraklerine yaklaşık toplam 265 milyon ABD
Doları kaynak sağlamış, bunun 45 milyon ABD Dolarını sermaye olarak aktarmış, yaklaşık
220 milyon ABD Dolarını ise borç plasmanı olarak temin etmiştir.
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