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RDIF ile Rönesans Holding, 
Rus üniversitelerinde eğitim ve araştırma hastaneleri kuracak 

Moskova, 8 Nisan 2019 – Rusya Federasyonu’nun varlık fonu Rusya Doğrudan 
Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding, Rusya’nın farklı bölgelerinde, üniversite 
bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan projeyi hayata 
geçirmek üzere anlaştı. İlgili sözleşme, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandı. 

Proje kapsamında, önde gelen Rus üniversitelerinin ve yabancı üniversitelerin tıp 
merkezlerine bağlanacak tek bir veritabanı ve ortak bir teknoloji platformunun 
kullanılacağı, son teknolojiyle donatılmış eğitim ve şehir hastaneleri kurulacak. Bu 
yaklaşım, dünya standartlarında deneyim ile en gelişmiş uygulamaları, Rönesans 
Holding’in altyapı inşaatı, proje uygulama ve destek alanlarındaki uzmanlığı ile 
buluşturuyor. 

RDIF-Rönesans Holding işbirliği, yalnızca tıbbi ünitelerin kalite ve kurulum 
açısından üst seviyede olmalarını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda tıbbi 
ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve ilaçların da gerektiği gibi 
yenilenmesini destekleyecek. Bu işbirliği, Rusya’da yeni tıbbi ekipmanların, sarf 
malzemelerinin, tıbbi cihazların ve temel ilaçların kullanılmasına da ön ayak olacak. 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev; “RDIF ve 
Rönesans Holding’in işbirliği sayesinde Rus üniversitelerinde 15 eğitim ve 
araştırma hastanesi kurmayı planladığımız büyük ölçekli yeni bir projeyi 
başlatabiliyoruz. Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek, 
biyomedikal ve dijital teknoloji alanlarındaki üst düzey bilimsel başarılardan 
faydalanılacak ve “Bilim” ve “Sağlık” adlı ulusal projelerde belirlenmiş olan hedefler 
gerçekleştirilecek” dedi.  

Konuya ilişkin açıklama yapan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman 
Ilıcak, “RDIF ile Rönesans arasında gerçekleşen her türlü işbirliği, Rusya ve Türkiye 
için de stratejik önem taşımaktadır” dedi. Rusya’nın birçok önemli projesinde 
Rönesans’ın yer aldığını vurgulayan Ilıcak, bugüne kadar sadece Rusya’da yaklaşık 
1,3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attıklarını belirtti. 
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RDIF ile 2017’den bu yana farklı kapsamlarda işbirlikleri açıkladıklarını hatırlatan 
Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, Rusya’nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 
15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans’ın Türkiye’de 
sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu 
projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız. 28 farklı ülkede müteahhitlik deneyimine 
sahip bir şirket olarak, sağlık alanında ileri teknolojiyle birlikte şekillenen bilgi 
birikimimizle, bu projenin Rusya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önemli 
katkı sunacağımıza inanıyoruz.”  

*** 

Rönesans Holding Hakkında 
1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, 28 ülkede, 75 bini aşkın çalışanıyla 
ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik 
şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde, 36’ncı sırada, Avrupa’nın ise 9’uncu en büyük müteahhitlik 
şirketi konumunda bulunuyor. 2017 yıl sonu itibarıyla 4,2 milyar dolar global ciro ve 8,1 milyar dolar 
aktif büyüklüğe sahip olan holding, bugün ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, 
kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, 
devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, 
konutlar ve karma yapılar inşa ediyor. 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya'nın özellikle uluslararası finans ve strateji 
yatırımcıları ile birlikte Rusya’da ortak sermaye yatırımları yapmak üzere 2011 yılında kurulan varlık 
fonudur. RDIF, Rus ekonomisinin doğrudan yatırım katalizörü olarak faaliyet gösteriyor. İşletme 
merkezi Moskova’da bulunan RDIF, şu anda Rusya Federasyonu’nun %95’ini kapsayan, toplam değeri 
1,5 trilyon rubleyi geçen 75 adet yabancı ortaklı projeyi başarıyla yürütüyor. RDIF’nin portföyündeki 
şirketler, 700.000’i aşkın istihdam sağlıyor ve cirosu, Rusya’nın GSYH’sinin %5’inden fazlasını 
oluşturuyor. RDIF, 15’ten fazla ülkenin önde gelen yatırım ortaklarıyla en az 40 milyar dolarlık 
müşterek stratejik ortaklıklar imzaladı. Daha fazla bilgi için www.rdif.ru adresini ziyaret edebilirsiniz.  
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