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İş Girişim Sermayesi’nin sağlık alanında ikinci 10.
yatırımını tamamladı:
TÜRKMED Diyaliz Kurumları
İş Girişim Sermayesi sağlık sektöründeki ikinci yatırımını diyaliz hizmetleri
sektörünün önde gelen bağımsız yerli sermayeli kuruluşu TÜRKMED Diyaliz
Kurumları’na (“TÜRKMED”) yaptı. İş Girişim Sermayesi, hizmet kalitesine
ve yenilikçiliğe dayalı rekabet anlayışı çerçevesinde, kalıcı ve geniş kesimlere
ulaşan bir marka ve kurum yaratma hedefi doğrultusunda TÜRKMED’e 2,5
milyon ABD Doları destek sağladı.
Diyaliz hizmetleri alanındaki tedavi ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşılamayı misyon
edinmiş olan Türkmed; merkezlerinde sunduğu kaliteli hizmeti, İş Girişim Sermayesi’nin
desteğiyle sektör standardı haline getirerek daha fazla hasta için ulaşılabilir hale getirmek ve
böbrek sağlığı ve tedavileri alanında güçlü bir marka ve kurum olmayı hedefliyor.
Büyüyen, gelişme potansiyeli yüksek, kendi alanlarında öncü olan şirketlere ortak olan,
Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelere destek vermeyi misyon edinmiş ve
Türkiye’de girişim sermayesi alanında en çok işlem yapmış kurum olan İş Girişim Sermayesi,
9. yatırımından sonra 10. yatırımını da ulusal ve küresel büyüme potansiyeline ve aynı
zamanda toplumsal gelişime de katkı sağlayacağına inandığı sağlık sektöründe yapıyor.
Yatırım için Türkmed’i tercih etme nedenleri konusunda konuşan İş Girişim Sermayesi Genel
Müdürü Murat Özgen, “İleri Safha Böbrek Yetmezliği, doğası gereği kronik bir hastalık ve bu
kişilerin büyük çoğunluğu diyaliz ile tedavi görmek durumundalar. Türkiye ise dünyada en
fazla diyaliz girenin bulunduğu 9. ülke. Ancak ülke genelinde diyaliz tedavisindekilerin aldığı
hizmet ve tedavinin kalitesi sektörde olması gereken düzeyde değil. Türkmed’in cazibesi de
tam olarak bundan kaynaklanıyor. Türkmed, özellikle yabancı sermaye tarafından domine
edilen ve aynı zamanda yüksek rekabetin yaşandığı sektörde en yüksek seviyede hizmet
kalitesini sunmayı misyon edinmiş, sektörde az rastlanır şekilde Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi
ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri yürüten, bu çabaları sonucunda hızla büyüyebilmiş ve
kurucu ortağın vizyonu ve girişimci kişiliği ile son derece iyi yönetilen bir şirketler grubu.”

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, sağlık sektöründeki
ilk yatırımlarını ise Orsem Orthopedics’e 10 Aralık 2007 tarihinde yaptıklarını ifade etti. İş
Girişim Sermayesi bu son yatırımı ile Türkmed ’in yüzde 27,0270'sini satın aldı. İş Girişim
Sermayesi’nin yatırım ortaklığı yolu ile kurumlara ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine
sağladığı kaynak, böylece toplamda 47,5 Milyon ABD Dolarına ulaştı” şeklinde konuştu.
1997 yılında Dr. Basri Yılmaz tarafından kurulmuş olan Türkmed Diyaliz Kurumları, önemli bir
gelişme sağlayarak kısa sürede; küresel oyuncuların faaliyet gösterdiği ve aynı zamanda
parçalı bir yapı sergileyerek yoğun rekabetin yaşandığı Türkiye Diyaliz hizmetleri sektörünün
önde gelen bağımsız ve yerli sermayeli diyaliz hizmetleri sağlayıcısı konumuna ulaşmıştır.
Türkmed’in kurucu ortağı ve Genel Direktörü Dr. Basri Yılmaz, “Türkmed olarak hizmet
kalitesine dayalı iş modeli ile büyüme ve daha fazla kişiye ulaşma hedefimize doğru
ilerlediğimiz yolda; yüksek katma değer sağlayacağına inandığımız güvenilir, kurumsal, ciddi
ve güçlü bir ortak olarak İş Girişim Sermayesi’nin yanımızda olmasından son derece
memnunuz. İş Girişim Sermayesi ile ortaklığımızın sektörün geleceği ve gelişimi için önemi
ve anlamı büyüktür; sektörde kurumsallaşma artacak, hizmet ve rekabet kalitesi yükselecek
ve buradaki nihai faydayı da diyaliz tedavisine ihtiyaç duyanlar görecektir. Bu gelişme
kesinlikle tüm sektör, sosyal güvenlik sistemi, sağlık alanında görev yapanlar ve diyalize
girenler için önemli bir gelişmedir. Bu gelişme ayrıca şirketimizin iş modeline, vizyonuna ve
aynı zamanda bunları hayata geçiriş biçimimize duyulan inancın da işaretidir” diye konuştu.
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, Türkmed Grubu ortaklığı
öncesinde teknoloji sektöründe Probil, ITD ve Nevotek, perakende sektöründe Cinemars
Sinema Zincirleri ve Step Halıcılık, fuarcılık sektöründe Tüyap Fuarcılık, servis sektöründe
Beyaz Filo, inşaat ve yapı yalıtımı sektöründe Ode Yalıtım, sağlık sektöründe Orsem
Orthopedics olmak üzere toplam 9 yatırıma 45 Milyon ABD Doları tutarında sermaye yatırımı
yaparak kaynak sağlamıştır. Türkmed yatırımı sonrasında, İş Girişim Sermayesi’nin Yatırım
Ortaklığı yolu ile şirketlere ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine sağladığı kaynak, 47,5
milyon ABD Doları tutarına ulaşmıştır.
İş Girişim Sermayesi Aralık 2007 tarihi itibarı ile iştiraklerine yaklaşık toplam 267,5 milyon
ABD Doları kaynak sağlamış, bunun 47,5 milyon ABD Dolarını sermaye olarak aktarmış,
yaklaşık 220 milyon ABD Dolarını ise borç plasmanı olarak temin etmiştir.

