
 

İş Girişim sağlık yatırımına devam ediyor 

İş Girişim ve Erol Frik, eski ortaklıklarının elde ettiği başarı üzerine ikinci bir ortaklığa daha 

imza attı. 

  
 

İş Girişim ve Erol Frik, eski ortaklıklarının elde ettiği başarı üzerine ikinci bir ortaklığa daha imza atarak, girişim 

sermayesi ve sağlık alanındaki tecrübelerini tekrar birleştirdiler ve Türk girişim sermayesi tarihinde bir ilki 

gerçekleştirdiler. 

 

İş Girişim Sermayesi'nin sağlık sektöründeki ilk yatırımı olan ve 2007 yılında 6 milyon dolar yatırım yaptığı Ortopro 

Tıbbi Aletler A.Ş., güçlü ve kalıcı bir global şirket olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor. 

 

Murat Özgen: Ortopro'nun uzun vadeli hedeflerini destekleyecek bir ortak aldık 

 

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketimizin sağlık sektöründeki 

yatırımı olan Frik İlaç'ta kaydedilen başarı sonucunda, tüm ortaklara iyi bir getiri sağlayan çıkış işlemini geçtiğimiz 

aylarda başarıyla tamamladık. Frik İlaç'ın eski ana sermayedarı Erol Frik, İş Girişim Sermayesi'nin yatırımlarında 

hedeflere ulaşılması için verdiği kayda değer desteği yaşamış biri olarak, bu sektördeki bir diğer yatırımımız olan 

Ortopro'ya yatırım yapmak istedi. Erol Frik'in 2007 yılından bu yana yatırım yaptığımız Ortopro'nun %20'sini sermaye 

artırımı yoluyla satın almasıyla işbirliğimizi başka bir boyuta taşıdık. Ortopro'yu destekleyecek bir vizyona ve deneyime 

sahip yeni bir ortağı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu işbirliğinin her üç tarafı da ortak hedefler doğrultusunda 

büyük bir güven içinde bir araya getirmesi çerçevesinde Erol Frik ile ikinci bir yatırımda birlikte yer alıyor olmamız, 

Türk girişim sermayesi tarihinde bir ilki ifade ediyor" diye konuştu. 

 

Erol Frik: Geçmişteki başarılı işbirliğimiz geleceğe ışık tuttu 

 

Ortopro'nun %20 hissesine 4,5 milyon dolar bedelle ortak olan Erol Frik de "İş Girişim ile Frik İlaç'ta güven ve karşılıklı 

anlayışa dayalı geçmiş ortaklığımızın getirdiği başarıdan aldığımız güçle yeni başarılara imza atacak bir ortaklık süreci 

ve bu süreç içinde Ortopro'nun küresel hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Geçmişteki başarılı işbirliğimiz geleceğe 

ışık tuttu diyebilirim. Ortopro'nun, çok güçlü ürün yelpazesi sayesinde, özellikle ihracatındaki hızlı büyümeye ve 

dünyada markalaşan bir Türk ortopedi şirket olma hedefine hep birlikte ulaşacağız" dedi. 

 

Türkiye'nin en çok işlem gerçekleştiren girişim sermayesi 

fonu İş Girişim Sermayesi'nin, 2007 yılında ortak olduğu 

Ortopro Tıbbi Aletler A.Ş.'nin yüzde 20 hissesine İş Girişim 

Sermayesi'nin yatırımlarından Frik İlaç'ın eski ana 

sermayedarı Erol Frik, 4,5 milyon dolar bedelle ortak oldu. 

http://www.sabah.com.tr/index/erol_frik
http://www.sabah.com.tr/


Tolga Yalçınkaya: Ortopro küresel bir marka olma yolunda 

 

Ortopro Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Yalçınkaya ise ortaklığa ilişkin şu açıklamayı yaptı:  

"İş Girişim Sermayesi'nin yönetim desteğiyle birlikte, kurumsal yönetimini ve finansal alt yapısını güçlendiren Ortopro, 

jenerik ürünlerden Türk ve uluslararası hekimlerin katkılarıyla geliştirilmiş Ar-Ge ile inovatif ve özgün üretime ağırlık 

verdi ve Türkiye'de pazar liderleri arasına girmeyi başardı. Son 4 yılda üretimden satışlarını ABD Doları bazında yıllık 

bileşik %20 büyüten ve 4 kıtada 32 ülkeye ihracata ulaşan Ortopro, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda hızla 

gelişen potansiyelden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla sermayesini ve yönetimini güçlendirmeyi hedeflemiştir. 

Bu doğrultuda Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin eski pay sahibi Sayın Erol Frik ile yapılan görüşmeler 

sonucunda ortak olmaya karar verdik. Ortopro, Sayın Erol Frik'in deneyimlerinden yararlanarak, bölgesel ve sonra 

küresel bir marka olma hedefinde emin adımlarla ilerleyecektir." 


