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KÜRESEL KRİZ GÜNDEMİNE RAĞMEN BİR BÜYÜK ORTAKLIĞA İMZA ATILDI 

İş Girişim Sermayesi, Türkiye’nin en köklü ilaç şirketlerinden 

Dr. F. Frik İlaç’a 21.4 milyon YTL yatırım yaptı  

• Büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde, rekabet avantajına sahip şirketleri 

kriz döneminde de desteklemeye devam eden İş Girişim Sermayesi, 21.4 milyon 

YTL yatırımla Türk ilaç sektörünün en istikrarlı büyüyen şirketi Frik İlaç’ın yüzde 

17’sine ortak oldu.  

• Bu yatırım, bugüne kadar 10 şirkete yatırım yapmış olan İş Girişim Sermayesi’nin 

en büyük yatırımı. 

• Her biri kendi alanında önemli başarılara imza atmış iki şirketin güçlerini birleştiren 

bu işbirliği, ortak bir başarı öyküsünün de habercisi olarak değerlendiriliyor. 

Türkiye’nin en büyük yerli girişim sermayesi şirketi İş Girişim Sermayesi, büyüme potansiyeli 

olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere kriz döneminde de yatırım yapmaya devam 

ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla şirketlerin başarı öyküleri yaratmasına katkı 

sağlayan ve bu arada kendisi de hızla büyüyen İş Girişim sermayesi ile son yıllarda 

gerçekleştirdiği atılımlarla Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketleri arasında istikrarlı büyüme 

trendi dikkat çeken Frik İlaç, güçlerini birleştirdi.  

Taraflar arasında geçtiğimiz günlerde sonuçlandırılan anlaşmayla, İş Girişim Sermayesi, 21.4 

milyon YTL’lik yatırımla Frik İlaç’ın yüzde 17’sine ortak oldu. Bu yatırım aynı zamanda, bugüne 

kadar 10 şirkete yatırım yapan İş Girişim Sermayesi’nin en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. 

1948 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk doktorlarından Dr. Feridun Frik tarafından kurulan Frik 

İlaç, 2004 yılında yeniden yapılanarak kabuk değiştirdi ve bunun sonucunda 2005 ile 2007 yılları 

arasında ciro bazında yakaladığı ortalama yıllık yüzde 57,30 büyüme oranıyla sektörün aynı 

dönemde gerçekleştirdiği ortalama yüzde 14,28 büyümenin 4 katı hızla büyüyerek sektörün 

önde gelen şirketleri arasında en istikrarlı büyüyen ilaç şirketi oldu.  

2001 yılında 5 milyon YTL olan cirosunu 15’e katlayarak 2007 yılında 75 milyon YTL’ye çıkaran 

şirket, pazardaki konumunu hızla güçlendirerek 2007 yılında Türk ilaç sektöründeki 334 şirket 

arasında en büyük 37’nci şirket konumuna geldi. Frik İlaç 2008 yılını 100 milyon YTL ciro ile 

kapatmayı hedefliyor.  



  

 

 

• Frik: “Güç birliğinden ortak bir başarı öyküsü çıkaracağız” 

İş Girişim Sermayesi ve Frik İlaç ortaklığının detaylarını paylaşmak üzere gerçekleştirilen basın 

toplantısında konuşan Frik İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erol Frik, Türkiye’nin en saygın ve 

güçlü girişim sermayesi şirketi olan İş Girişim Sermayesi ile kurdukları ortaklıktan dolayı büyük 

bir mutluluk duyduklarını söyledi. Frik, “60 yıllık geçmişimizle Türkiye’nin en köklü ilaç 

şirketlerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve başarıyla devam ettirdiğimiz yeniden 

yapılanma çalışmaları sayesinde bugün Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketleri arasında 

istikrarlı şekilde en hızlı büyüyen ilaç şirketi konumuna geldik. Pazardaki konumumuzu yeniden 

yapılandırdık ve güçlendirdik. Son yıllarda gerçek bir başarı öyküsü yazdık, yazmaya devam 

ediyoruz” dedi.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krize rağmen Frik İlaç’a yatırım yapmaya karar 

veren İş Girişim Sermayesi’nin de kendi alanında önemli başarılara imza atan bir şirket olduğuna 

dikkat çeken Frik, şunları söyledi: “İş Girişim Sermayesi’nin başarısı, şu ana kadar yatırım yaptığı 

diğer şirketlerin performanslarıyla ortadadır. İş Girişim Sermayesi, yatırım yaptığı şirketlerle 

birlikte büyüyen bir şirket olarak Frik İlaç’ın büyümesinin devamlılığına da etkin katkı 

sağlayacaktır. Biz de hızlı ve istikrarlı büyümemizi devam ettirme hedefimiz doğrultusundaki 

kaynak arayışımızda, ülkemizin en saygın girişim sermayesi kuruluşu olan İş Girişim Sermayesi’ni 

tercih ettik. Bundan sonra yolumuza, İş Bankası’nın dolaylı bir iştiraki olan İş Girişim 

Sermayesi’nin bilgi birikimi, tecrübesi, güvenilirliği ve sermaye desteği ile pazardaki 

konumumuzu güçlendirerek devam edeceğiz. İş Girişim Sermayesi’nin şirkete aktaracağı kaynak 

ile hem ürün gamımıza yeni ilaçlar ekleyeceğiz hem de pazarlama ve tanıtım çalışmalarımızı 

geliştireceğiz. İnanıyorum ki, başarı öykülerine imza atmış iki tarafın bu ortaklığından, bu kez, 

ortak bir başarı öyküsü çıkaracağız.”  

• Çelikkanat: “Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketleri arasında en hızlı büyüyen şirketiz” 

“İş Girişim Sermayesi’nin vizyonu, bugüne kadar yaptıkları yatırımlar, şirketlerde yarattıkları 

katma değer, yetkinlikleri ve Frik İlaç’a yaklaşımı bizi çok etkiledi” şeklinde konuşan Frik İlaç 

Genel Müdürü Murat Çelikkanat da dört yıl önce başlattıkları kurumsallaşma ve yeniden 

yapılanma çalışmaları sonucunda 2001 yılında 5 milyon YTL olan şirket cirosunun 15 katına 

çıkararak 2007 yılı sonunda 75 milyon YTL’ye ulaştığına dikkat çekti.  

Dünya ve Türk ilaç sektörü hakkında da bilgiler veren ve Türkiye ilaç pazarının taşıdığı yüksek 

büyüme potansiyeline dikkat çeken Çelikkanat, bu ortaklığın şirkete sağlayacağı fayda 

konusunda şöyle konuştu: 

“Dünyada ilaç sektörünün büyüklüğü 2007 sonu itibarıyla 712 milyar dolara ulaştı. Dünya ilaç 

sektörünün 2007-2012 yılları arasında ortalama sadece yüzde 5 oranında büyüyeceği tahmin 

ediliyor. Türk ilaç sektörünün gelişimine baktığımızda ise sektörün, dünyadan daha hızlı bir 

gelişim gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini görüyoruz. Dünya ilaç sektörü 2000-2007 

yılları arasında ortalama yıllık yüzde 10 büyüme kaydederken, Türk ilaç sektörü aynı dönemde 

yüzde 30’a yakın oranda büyüme gösterdi. Bu hızlı büyüme trendiyle Türkiye ilaç pazarı 2007 yılı 

sonunda 11.1 milyar YTL seviyesine ulaşmış durumda. IMS Health verilerine göre, ciro bazında 

dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ilaç pazarı olan Türkiye’nin bu büyüme trendini 



  

 

 

devam ettirmesi halinde 2012’de dünya sıralamasında 11. büyük pazar olacağı tahmin ediliyor. 

Bu yüksek büyüme potansiyeline sahip pazar koşullarında İş Girişim Sermayesi’nin desteğini de 

yanımıza alarak Frik İlaç olarak büyümemizi sürdüreceğiz.”  

Portföyündeki 16 ilaçtan sekizinde ilgili ilacın pazarında yüzde 15’in üzerinde pay sahibi olan Frik 

İlaç, dört ilaçta pazar lideri, iki ilaçta da pazar ikincisi konumunda yer alıyor. Türkiye’deki 

operasyonlarının yanı sıra Azerbaycan’da şubesi bulunan şirket, Gürcistan’a da ihracat yapıyor.  

• Özgen: “Yatırım yaptığımız şirketlerle birlikte büyüyoruz” 

Bugüne kadar 10 şirkete yatırım yaptıklarını, büyüme potansiyeli gördükleri şirketlere kriz 

koşullarında bile destek vermeye hazır olduklarını belirten İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü 

Murat Özgen, “Bu yaklaşımımızın en somut göstergesi, bugün sizlere tanıttığımız ortaklığımızdır. 

Türkiye’nin en köklü ilaç şirketlerinden Frik İlaç ile kurduğumuz ortaklıktan dolayı büyük 

mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, şimdiye kadar yaptığımız en büyük yatırım olması özelliğiyle de 

bizim için özel bir anlam taşıyor” dedi. 

“Portföyümüze kattığımız şirketler, verdiğimiz destek ile ortaklık süresi boyunca dolar bazında 

ortalama yüzde 42 büyüme kaydetti” diyen Özgen, “İş Girişim Sermayesi, yatırım yaptığı 

şirketlerle birlikte büyüyen bir şirkettir. Onların başarı öykülerinin altında imzamızın olduğunu 

bilmek bizlere gurur veriyor. Frik İlaç ile küresel krizin sonuçlarının hissedilmeye başlandığı bir 

dönemde gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın da yeni ve ortak başarıların habercisi olacağına 

inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Özgen konuşmasına şöyle devam etti; 

“İş Girişim Sermayesi olarak, sektör ayrımı yapmadan geleceğine ve kârlılığına inandığımız, 

profesyonel bir anlayışla yönetilen şirketlere yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 10 şirkete yatırım 

yaptık. Zamanı geldiğinde bunların dördünden çıkış yaptık. Yatırım yapıp çıktığımız bu 

şirketlerden, dolar bazında yüzde 76 gelir elde ettik ve fonumuzu hızla büyüttük. Şimdi, Türk ilaç 

sektörünün önde gelen şirketleri arasında hızla büyüyen Frik İlaç’a yatırım yapıyoruz. Bu yatırım, 

bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük yatırım olma özelliğine sahip. Uzun bir süredir Frik 

İlaç’ın gelişimini takdirle takip ediyorduk. Frik İlaç’a ve sektörün geleceğine güveniyoruz. Tüm 

bilgimizi ve tecrübemizi Frik İlaç’ın hizmetine sunacağız. Sermaye desteğimizle, istikrarlı ve hızlı 

büyümeyi finanse edeceğiz. İstikrarlı büyüme hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak politikaları 

destekleyeceğiz. Onların büyümesinin destekçisi olacak, onlar büyüdükçe biz de büyüyeceğiz. İş 

Girişim Sermayesi olarak, kriz koşullarında dahi yeni fırsatları aramaya devam ediyoruz. Türkiye 

ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayacağına inandığı kurumlara destek vermeye 

devam edeceğiz.” 

2004 yılında halka açıldıklarını ve sektör temsilcilerinden biri olarak İMKB’de işlem gördüklerini 

hatırlatan Özgen, “Doğru yatırımlarımız sayesinde sağladığımız kârlı ve verimli büyüme 

sayesinde, hissedarlarımıza karşı taşıdığımız sorumluluğu da yerine getiriyor olmanın huzurunu 

taşıyoruz. Frik İlaç ortaklığı da, hissedarlarımıza değer yaratmada yeni bir adım olacaktır” dedi. 
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