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BU yilm ilk ug aylik doneminde 1.4 milyon 
YTL zarar agiklayan 1§ Girisjm Sermayesi, 
yil sonunda kar agiklamayi planliyor. 
Istiraklerin konsolidasyonu nedeniyle zarar 
ettiklerini belirten t§ Girisjm Sermayesi 
Genel Miidurii Murat Ozgen, "Yil sonuna 
kadar gerek Beyaz Filo gerekse Step Hah 
istiraklerinden giki§imrzin da etkisiyle kar 
agiklamayi planliyoruz. Hedefimiz 2009 
yilmda da hissedarlanmiza temettii 
dagitmak" diyor. 
Is. Girisjm Sermayesi, bu yilin ilk alti ayinda 
Beyaz Filo ve Step Hali'daki paylanni satti. 
§irket, 20 ayda 4 milyon dolarlik sermaye 
yatirimi yaptigi Beyaz Filo'daki payini 8 
milyon 750 bin dolara devretti. Boylece, 
ABD Dolan bazinda bilesjk getirisi yiizde 
58.6 oldu. 1§ Girisjm Sermayesi, 4 yilda 3.5 
milyon dolar yatirdigi Step Hali'daki payini 
ise 6 milyon 750 bin dolara satti. Burada da 
ABD Dolan bazinda yiizde 19 bile§ik getiri 
sagladi. 1§ Girisjm Sermayesi, bugiine kadar 
toplam 10 yatinma 47.5 milyon dolarlik 
sermaye aktardi. tstiraklerine sagladigi kredi 

miktan ise 220 milyon dolan buldu. §irket 
sjmdiye kadar Cinemas, Tiiyap, Beyaz Filo 
ve Step Hah yatirimlanndan giki§ yapti. Bu 4 
§irkete 26 milyon dolara yakm bir para 
yatiran sjrket, paylanni toplam 45.8 milyon 
dolara satti ve yakla§ik 20 milyon dolarlik kar 
elde etti. 
30 milyon dolar sermayeyle kurulan 1§ 
Giri§im Sermayesi zamanla bu rakami 100 
milyon dolara kadar gikardi. Oniimuzdeki 5 
yil iginde 2 kat buyume hedeflediklerini 
vurgulayan Murat Ozgen, yeni yatirim 
stratejilerini ise §6yle agikliyor: 
"Kesin bir sektor aynmimiz yok. Ancak 
markali gida, otomotiv yan sanayii, 
perakende, servis, enerji, ilag, egitim ve 
turizmde gelecek goriiyoruz. Fonumuz 
buyiidugii igin sektor ge§itliligine gitmek 
istiyoruz. Artik daha montanli yatirimlar 
yapmak istiyoruz. Bu kapsamda turizm ve 
egitim gibi farkli sektorlerde de yatirim 
firsatlan anyoruz. Oniimuzdeki bir yil iginde 
toplam 30 milyon dolarlik yatirim yapmayi 
planliyoruz." 


