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GİRİŞİM SERMAYESİ 

1.Girişim sermayesini kısaca 

tan ım la r mısınız? 

Girişim sermayesi, şirketlerin büyü

me ve rekabet yeteneklerini gelişti

rebilmelerini mümkün kılan alterna

tif f inansman yöntemlerinden biri 

olup yüksek büyüme potansiyeline 

sahip sektörlerde, rekabet avantajı

na sahip şirketlerin sermaye ihti

yaçlarını karşı layarak, gelişimleri 

süresince desteklemeyi amaçlar. 

Girişim sermayesi şirketlerinin yatı

rım yaptıkları şirketlerle ortaklıkları 

belirli bir süre devam eder ve giri

şim sermayesi şirketleri yatırım yap

tıkları şirketlerin değerlerini maksi

mize etme amaçlarına paralel ola

rak, ortaklık sürecinin sonunda yap

tıkları yatırımlardaki paylarını çeşitli 

yöntemlerle satarak çıkarlar. Bu 

yöntemler arasında halka arz, ticari 

satış (finansal veya stratejik alıcıya 

satış) veya mevcut pay sahiplerine 

geri satış yer almaktadır. 

2.Gir işim sermayesi ya t ı r ımlar ı na

sıl planlanıyor? Yat ı r ım yapı lacak 

şirkette hangi kr i ter ler aranıyor? 

İş Girişim Sermayesi olarak yatırım 

yapacağımız şirketlerde aradığımız 

kriterler arasında öncelikli olarak, 

yüksek fakat gerçekçi büyüme bek

lentisi; operasyonel karlılık; sürdü

rülebilir rekabet gücü ve farkl ı laşma 

yaratabi lecek iş modeli ile yatır ım

dan farklı çıkış olanaklarının varlığı 

yer almaktadır. Fakat bizim için en 

önemli kriter, yatırım yapacağımız 

şirketlerin güçlü, deneyimli , yaratı

cı, hızlı karar alabilen ve dürüst yö

netim ekiplerine sahip olmasıdır. 

3. Gir iş im Sermayesi ş i rket ler i or

tak o lduğu ş i rket lere f inansal yapı

nın güçlendi r i lmesi d ış ında ne t ü r 

destekler sağlar? 

İş Girişim Sermayesi, yatırım yaptığı 

şirketlere finansal destek haricinde 

önemli katma değer sağlamakta ve 

şirket için değer yaratacak strateji

leri, şirket yönetimi ile beraber belir

lemektedir. Bu stratejiler çok çeşitli 

şekiller alabilmektedir. İş Girişim 

Sermayesi'nin hedefi, ortak o lduğu 

Türk şirketlerinin sadece Türkiye'de 

deği l , coğrafi odaktan kaynaklanan 

risklerin bertaraf edilmesi amacıy la 

uluslararası pazarlarda da rekabet 

etmelerini sağlamaktır. Ortak o ldu

ğu şirketlere rekabet avantajı yarat

mak amacıyla organik olarak veya 

Türkiye'de sektörlerdeki parçalı ya-



pının sunduğu konsolidasyon fır

satlarından yararlanarak yeni şir

ketler satın alarak büyümelerine, 

operasyonel verimliliklerini artırma

larını sağlamalarına, şirketin strate

jik olarak yeniden yönlendiri lmesi

ne (karlı ürün gruplarına odaklan

ma veya yeni pazarlara açı labilme 

gibi stratejilerin uygulanması), en 

uygun sermaye yapılarını oluştur

malarına ve kurumsal laşmalar ına 

destek vermek, İş Girişim Sermaye-

si'nin iştirakleri için uyguladığı de

ğer yaratma stratejilerinin önde ge

lenleri arasında yer almaktadır. 

4. Türkiye'de 1995 y ı l ından bu ya

na yerli ve yabancı g i r iş im serma

yesi ş i rket ler inin ya t ı r ım lar ı var. 

Şirket o larak şu ana kadar hangi 

şirketlere, ne kadar ya t ı r ım yapt ı 

nız? 

İş Girişim Sermayesi 2000 yıl ında 

kurulmuş ve 2004 yı l ında halka açıl

mıştır. İş Girişim Sermayesi İş Ban-

kası'nın dolaylı bir iştiraki olup, Tür

kiye'nin en büyük yerli girişim ser

mayesi şirketi olarak kurulmuştur. 

Bugüne kadar 11 yatırım ve 4 başa

rılı çıkış gerçekleşt i rmiş, yatır ım 

yaptığı 11 şirkete 60,9 milyon ABD$ 

tutarında kaynak aktarmıştır. İş Giri

şim Sermayesi, yapılmış olan yatı

rım ve çıkış sayısı bazında Türkiye 

girişim sermayesi sektörünün lideri 

konumundadır. 

Yatırım yaptığımız şirketler ve yatı

rım tutarları şu şekildedir: 1. Probil 

(Bilişim sektörü - 3,18 milyon 

ABD$), 2. ITD (Bilişim sektörü -1 ,85 

milyon ABD$), 3. Cinemars (Sinema 

zinciri - 11,5 milyon ABD$), 4. Ne-

votek (Bilişim sektörü - 3 milyon 

ABD$), 5. Step (Halı ve aksesuar 

perakendeciliği - 3,5 milyon ABD$), 

6. Tüyap (Fuarcı l ık - 7 milyon 

ABD$), 7. Beyaz (Filo Kiralama - 4 

milyon ABD$), 8. Ode (Yapı malze

meleri üreticisi - 5 milyon ABD$), 9. 

Ortopro (Ortopedik cerrahi malze

meleri üreticisi - 6 milyon ABD$), 

10. Türkmed (Diyaliz hizmetleri - 2,5 

milyon ABD$), 11. Dr. Frik (Jenerik 

ilaç - 13,36 milyon ABD$). Aynı za

manda Cinemars, Tüyap, Beyaz ve 

Step'ten başarılı çıkışlar gerçekleş

tirdik. İş Girişim Sermayesi çıkış 

gerçekleştirdiği 4 şirkete toplam 26 

milyon ABD$ kaynak aktarmış, ç ı 

kışlardan ise toplam 45,7 milyon 

ABD$ ile ABD$ bazında %76 ora

nında getiri elde etmiştir. 

5. Gir iş im sermayesinin son yıllar

da Türkiye'de de yoğunlaştığı göz

leniyor. Bu ya t ı r ım la r ın Türk iye 

için öneminden bahseder misiniz? 

Gelişme hangi koşul lara bağlıdır? 

Türkiye dünyanın en bakir girişim 

sermayesi piyasalarından biri ko

numundadır. 2007 yıl ında global gi

rişim sermayesi yatırımları toplamı 

796 milyar ABD Doları 'na ulaşmış-

.ken Türkiye'de bu rakam sadece 

2,25 milyar ABD Doları seviyesin

dedir. 2007 yılı verilerine göre, ger

çekleşen toplam girişim sermayesi 

yat ır ımlarının Milli Gelir 'e oranı 

ABD'de %3,5, Hindistan'da %1,8, 

Brezilya ve Çin'de %0,4 seviyesin

de iken Türkiye'de %0,3 seviyesin

de gerçekleşmiştir. 2008 yıl ında ise 

Türkiye'de gerçekleşen girişim ser

mayesi yat ır ımlarının toplamı 

2007'ye göre yaklaşık %70 oranın

da büyüyerek yaklaşık 4 milyar 

ABD$'na ulaşmıştır. Diğer bir de

yişle, 2008 yıl ında girişim sermaye

si şirketleri tarafından yapılan yak

laşık 4 milyar ABD$ seviyesindeki 

yatırımla Türkiye'de kurulu şirketler 

desteklenmiş ve dolayısıyla Türkiye 

ekonomisine katkıda bulunulmuş

tur. 

Türkiye ekonomisinin büyüklüğü, 

geçmişteki büyüme hızı ve gelecek

teki büyüme potansiyeli girişim ser

mayesi açısından cazip faktörlerdir. 

Diğer taraftan, sermaye ve uzun va

deli borç olanaklarının kısıtlılığı, bir

çok sektörün parçalı yapıya sahip 

olması ve bunun getirdiği konsoli

dasyon olanakları, şirketlerin ana fa

aliyetlerine odaklanma ve ana iş ko

lu olmayan faaliyetlerini elden çıkar

ma eğilimleri gibi Türkiye'ye özel di

namikler girişim sermayesine duyu

lan ihtiyacı tetiklemektedir. Ekono

minin istikrarlı büyümeyi sürdürme

si, şirketlerdeki kurumsal yönetim ile 

şeffaflığın geliştirilmesi ve farklı çıkış 

olanaklarının varlığı, girişim serma

yesi sektörünün gel işmesinde 

önemli faktörler olacaktır. 

6. Peki, bir şirket g i r iş im sermaye

sinden ya ra r lanmak için ne yap

mal ıdır? 

Öncelikle bir iş planının hazırlanma

sı gerekmekte olup bu çerçevede, 

girişimcinin pazarda tespit ettiğine 

inandığı fırsat doğrultusunda belirle

diği hedefleri, yapılacak pazar araş

tırmasının ard ından hazır lanacak 

olan iş planı ile rakamlara dökmesi, 

ne kadar sürede projenin hangi bü

yüklük ve karlılık seviyelerine ulaşa

cağını, bu noktaya ulaşabilmek için 

gerekli finansman ihtiyacını önce

den belirlemesi, mevcut rekabeti 

doğru analiz etmesi, diğer riskleri 

öngörmesi ve risklerin gerçekleşme

si durumunda alınacak aksiyonları 

planlaması ve bu çerçevede proje

nin fizibilitesini gerçekçi bir şekilde 

değerlendirmesi gerekmektedir. 

7. Global kr iz ve ekonomik yavaş

lama sürecinde gi r iş im sermayesi 

ş irket ler i ne ölçüde etk i leniyor lar 

veya nasıl etk i lenmeler in i bekliyor

sunuz? 

Global kriz sonucunda özell ikle 

Borçlu Satmalıma ("LBO") işlemleri 

için kritik olan kredi bulma imkanla

rının daralması neticesinde, girişim 

sermayesi işlemlerinin toplam bü

yüklüğünde ve ortalama işlem bü

yüklüğünde özellikle 2009 yı l ında 

daralma bekliyoruz. 


