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Ekonominin yeni gücü, Girişim Sermayesi

İş Girişim Sermayesi,
Beyaz Filo’nun
gücüne güç kattı
Bir İş Grubu iştiraki olan İş Girişim Sermayesi, Operasyonel Filo Kiralama ve
Yönetimi sektörünün lider firmalarından Beyaz Filo Kiralama A.Ş.’ye ortaklık yolu
ile 4.000.000.- ABD Doları tutarında işletme ve girişim Sermayesi sağladı.
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, “Misyonumuz, yüksek büyüme
potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere, Türkiye ekonomisine
katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı
sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda bugüne dek Probil, ITD, Cinemars, Nevotek, Step
Halı ve Tüyap yatırımlarını gerçekleştiren İş Girişim, bu son yatırımı ile Beyaz Filo’nun
yüzde 15,68'ni satın aldı. İş Girişim Sermayesi’nin Yatırım Ortaklığı yolu ile kurumlara
ve dolaylı olarak Türkiye Ekonomisine sağladığı kaynak, böylece toplamda 33.4 Milyon
ABD Dolarına ulaştı.” şeklinde konuştu.
Beyaz Filo CEOsu Gürkan Gençler ise, “Beyaz Filo olarak, bu ortaklık sonrasında daha
da artan talepleri karşılamak için mevcut 5.600 adetlik araç filosunu her geçen gün,
karlılığı yüksek projelerle hızlı bir şekilde büyütüyoruz. Deneyim ve bilgi birikimi,
yaygın müşteri tabanı, müşteri başına ortalama 12 araç ile güçlü hizmet, değişik otomobil
markaları ile çalışmanın getirdiği pazarlık gücü gibi önemli rekabet avantajlarına sahibiz;
bunları kullanarak sektörün liderliğini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
İş Girişim Sermayesi ve Beyaz Filo’nun ortak hedefi, dünya standartlarında kurumsal bir
Şirket olmak ve Şirket değerini maksimize ederek Sektörün en karlı firmalarından biri
haline gelmek.
Tamamı Sermaye Artırımı için kullanılan bu yatırım ve ortaklık ile Ekim 2006 itibariyle
5.600 adetlik filo büyüklüğü ile sektörün önemli oyuncularından biri olan Beyaz Filo,
çocukluk arkadaşı dört müteşebbisin rekabetçi, şeffaf, etik profesyonel yönetim anlayışı
ile kurdukları şirketin başarı hikayesi olarak yorumlanıyor.
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 görmekte olan 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 paylaşmakta ve şirketlere sermaye
katkısı sağlamaktadır.
Özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde rekabet avantajına ve şeffaf
yönetim anlayışına sahip firmalarla ilgilenen İş Girişim, Beyaz Filo ortaklığı öncesinde 6
şirkete (Tüyap Fuarcılık, Cinemars Sinema Zincirleri, Step Halıcılık ve teknoloji
şirketleri olan Probil, ITD ve Nevotek) toplam 29.4 Milyon ABD tutarında Sermaye
Yatırımı yaparak kaynak sağlamıştır. Beyaz Filo yatırımı sonrasında, İş Girişim
Sermayesi’nin Yatırım Ortaklığı yolu ile şirketlere ve dolaylı olarak Türkiye
Ekonomisine sağladığı kaynak, 33.4 Milyon ABD Doları tutarına ulaşmıştır.
Bir başarı öyküsü: Beyaz Filo
Çocukluk arkadaşı 4 müteşebbis, (Gürkan Gençler, A. Can Teoman, Metin Z. Tansu, O.
Turgut Fırat) 1993 yılında kongre turizmi alanında faaliyet göstermek için amacıyla Flap
Turizm A.Ş. (“Flap Tur”) firmasını kurarlar. Şirket ortaklarının, Filo Kiralama ve
Yönetimi hizmetlerinde yatan potansiyeli fark etmeleri ile, Flap Tur 1997 yılında, bu
alanda hizmetler sunmaya başlar. Sektör, artan müşteri talepleri ile büyürken;
kurumsallaşma gereği gören Flap Tur’un ortakları, bu hizmetleri farklı bir çatı altında
toplamak amacıyla 22 Aralık 2004 tarihinde Beyaz Otomobil Kiralama Turizm ve
Sigortacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Beyaz Oto”) şirketini kurarlar.
Bu tarihten sonra yapılan Filo Kiralama kontratları genel olarak Beyaz Oto çatısı altında
toplanmaya başlar; Filo Kiralama ve Kongre Turizmi faaliyetlerinin orta vadede
birbirinden tamamen ayrıştırılması planlanmıştır.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“İş Girişim Sermayesi”) ile ortaklık
görüşmelerinin 2006’nın Mart ayında başlaması ve süratli bir şekilde ilerlemesi, iki ayrı
faaliyet kolunun birbirinden ayrılması sürecini de hızlandırır.
İlk aşamada, Flap Tur bünyesinde gerçekleştirilen Kongre Turizmi faaliyetleri, Flap
Kongre adı ile kurulan yeni şirkete devredilir. Kısmi bölünme sonrasında sadece Filo
Kiralama operasyonları ile iştigal edecek şekilde yapılandırılan tek bir çatı altında tüm
filo kiralama faaliyetleri toplanır ve Flap Tur şirketinin ismi Beyaz Filo Oto Kiralama
Anonim Şirketi (“Beyaz Filo”) olarak değiştirilir.
28 Eylül 2006 tarihinde İş Girişim Sermayesi ile Beyaz Filo şirketleri arasında imzalanan
hisse satış sözleşmesinin tüm şartlarının 12 Ekim 2006 itibarı ile gerçekleştirilmesi ile İş
Girişim tarafından Beyaz Filo’ya 4 milyon ABD Doları yatırım tamamlanır. Aktarılan 4
milyon ABD Doları kaynak, tamamen sermaye artırımında kullanılmıştır ve İş Girişim
Sermayesi’nin Beyaz Filo’daki ortaklık oranı % 15.6863 olmuştur. Dört müteşebbisin
rekabetçi, şeffaf, etik profesyonel yönetim anlayışı ile kurdukları şirket, Ekim 2006
itibariyle 5.600 adetlik filo büyüklüğü ile Filo Kiralama ve Yönetimi sektörünün en
büyük ve önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.

Beyaz Filo, bundan sonraki hedefini, İş Girişim Sermayesi ortaklığında, Şirket değerini
maksimize ederek dünya standartlarında kurumsal bir Şirket kimliği ile Sektörün en karlı
firmalarından biri haline gelmek olarak belirlemiştir.

