İş Girişim, 2008 için
yeni keşifler arıyor
Altı yıldır yatırımlarını sürdüren İş Girişim
Sermayesi'nin 2008 hedefi en az üç yatırım
yapmak. 2007 yılında 13.5 milyon dolar yatırım
yapan şirket, farklı sektörler için 20 -30 milyon
dolarlık bir yatırımı hedefliyor.
YATIRIMLARINI ara
lıksız sürdüren İş Girişim
Sermayesi, beş yılda ger
çekleştirdiği 10 ortaklık
sonrasında, 2008 yılı için
yeni ortaklıklar ve yatırım
tutarını artırmayı planlı

yor. İş Girişim Sermayesi
olarak belli bir getiri bek
lentisinden ziyade şirketin
büyümesi ile ilgilendikle
rini belirten İş Girişim
Sermayesi Genel Müdürü
Murat Özgen, 2008 yılı

İş Girişim teknoloji şirketi ortaklıkları
• Nevotek-Teknolojisi Cisco tarafından onaylanmış ve
desteklenmekte olan İP şirketi. İş Girişim Yatırımı:
3 milyon dolar Yatırım Tarihi: 3 0 / 0 9 / 2 0 0 3 2 0 / 1 2 / 2 0 0 6 (5 aşama) Son Gelişmeler: Birçok Cisco
ödülü sahibi; 300 şirket arasından seçilen altı "Cisco

hedefleri kapsamında, en
az üç yatırım gerçekleşti
rip, iki yatırımdan da çık
mak olduğunu belirtti. İş
Girişim Sermayesi olarak
aktaracakları k a y n a k l a n
da bu yıl biraz daha bü
yütmek istediklerini ifade
eden Özgen, "2007 yılın
da 13.5 milyon dolar ya
tırmışız. Ortaya çıkan fır
satlar dahilinde bu yıl ya
tırımlarımızı 20 - 30 mil
yon dolar seviyesine çı
karmak istiyoruz" diye

Teknoloji Geliştirme Programı" üyesinden bir tanesi
(2005); Dubai ve ABD ofisleri ile devam eden uluslarara
sı büyüme. Mevcut Durum: Ortaklık devam etmekte.
• ITD- Ödeme sistemleri ve tamamlayıcı teknolojiler ala
nında uçtan-uca iş çözümleri. İş Girişim Yatırımı:
1 milyon 850 bin dolar Yatırım Tarihi: 2 7 / 1 2 / 2 0 0 2 2 2 / 0 3 / 2 0 0 4 (2 aşama) Son Gelişmeler: Yerel piyasalar
da ve komşu ülkelerde devam eden büyüme; Polonya'da
iştirak. Mevcut Durum: Ortaklık devam etmekte
• Probil- Bağımsız sistem bütünleştiricisi.
İş Girişim Yatırımı: 3 milyon 188 bin dolar, Yatırım Tari
hi: 1 5 / 1 0 / 2 0 0 2 - 2 3 / 1 0 / 2 0 0 3 (2 aşama) Son Gelişme
ler: Çıkış Planı Mevcut Durum: Ortaklık devam etmekte.

İş Girişim Sermayesi Genel
Müdürü Murat Özgen

konuştu. B u g ü n e kadar
bine yakın şirketle görüş
tüklerini ve bunların için
den 10 tanesini fonladıklarını belirten
Özgen,
2007 yılında da 150 şirket
içinden üçüne yatırım
yaptıklarını belirtti. "Bi
zim için yatırımlarımızda
temel fonksiyon şirketle
rin üç yılda üç, beş yıl
içinde beş katına çıkabile
cek bir karlılığa ulaşması"
diye konuşan Özgen, sağ
ladıkları fonun da tipik bir
büyüme sermayesi oldu
ğunu ifade etti. Son dö
nemde sağlık sektörünün
ilgi alanlarına girdiğini ve
sağlık alanında biri tıbbi
cihaz biri de hizmet sek
törü tarafında iki yatırım
gerçekleştirdiklerini ifade
eden Özgen, Türkiye'de
2008 yılında bunun dışın
da öne çıkmasını bekle
dikleri sektörleri ise ser-
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Girişim sermayesini
en iyi anlayanlar
teknoloji şirketleri
Bugüne kadar üç tek
noloji şirketine yatırım
yaptıklarını ve ortaklıkla
rının devam ettiğini belir
ten Özgen, 2002 yılından
beri projeleri incelerken
bu işi en iyi bilen şirket
lerin teknoloji şirketleri
olduğunu
gördüklerini
vurguladı. "Teknoloji şir
ketleri, A m a z o n ' u n , Microsoft'un, Google'ın ar
kasında girişim sermaye
si fonları olduğunu çok
iyi biliyor. Bizim tekno
loji şirketlerinde anlat
mak gibi bir derdimiz ol-

muyor, aynı dili konuşu
yoruz. Bine yakın görüş
t ü ğ ü m ü z şirket içinde
yüzde 30'u teknoloji şir
keti idi. Bize başvuru ya
panlara bakıldığında da
kendileri gelip başvuru
yapanların
çoğunluğu
hep teknoloji şirketleri
oldu" diye konuştu.
Şu an içinde bulunduk
ları teknoloji yatırımları
nın Nevotek, Probil ve
ITD şirketlerinin oluştur
duğunu ifade eden Öz
gen, bir yazılım şirketi
olan Nevotek'in bugüne
kadar yaptıkları en erken
aşama yatırımı olması ne
deni İş Girişim'in çekir
dek sermaye tek yatırımı
olarak farklılık taşıdığını
kaydetti.
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