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İş Girişim Sermayesi’ne  

Uluslararası Ödül  
Küresel bağımsız araştırma ve yayın kuruluşu, 

IAIR Group;  

İş Girişim Sermayesi’nin Aras Kargo yatırımındaki katma değerinden dolayı, 

‘Girişim Sermayesinde Mükemmellik’ ödülüne Türkiye’yi layık gördü. 

 

10 yılı aşkın yayıncılık tecrübesine sahip global bağımsız araştırma ve yayın kuruluşu IAIR® 

GROUP tarafından 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen, global ekonomi ve sürdürülebilirlikte 

mükemmellik ödülleri - IAIR Awards - sahiplerini buldu. İş Girişim Sermayesi, Aras Kargo 

yatırımında sağladığı katma değer ile Türkiye‟ye „Girişim Sermayesinde Mükemmellik‟ ödülünü 

getirdi. 

 

IAIR Ödülleri‟ne layık görülen projeler, Avrupa ve Asya‟da büyük iş ortaklıkları olan IAIR Dergisi‟nin 

dünya çapında 120 ülkeden ekonomi, hukuk, finans alanlarında kendini kanıtlamış gazetecilerden 

oluşan komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile belirlendi. Yatırım sektörünün hızlı büyüyen 

segmentlerine odaklanan IAIR‟ın 14 farklı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda, 10 Ekim 

Cuma günü Milano‟da gerçekleştirilen IAIR Awards Töreni‟nde ödüller sahiplerini buldu. Türkiye 

girişim sermayesi sektörünün en çok işlem gerçekleştiren kuruluşu olan İş Girişim Sermayesi‟nin 

IAIR Awards‟ta Aras Kargo yatırımı ile sağladığı katma değer, Türkiye‟yi „Girişim Sermayesinde 

Mükemmellik‟ ödülünün sahibi yaptı. 

 

İş Girişim Sermayesi‟nin, Aras Kargo yatırımındaki vizyoner yaklaşımı, sürdürülebilir değer 

yaratmaya odaklılığı, finansal ve operasyonel etkinlikte Aras Kargo‟ya sağladığı katma değer bu 

ödülü almasında önemli oldu. 

 

İş Girişim Sermeyesi, Aras Kargo Yatırımı ile yüzde 165,03 oranında yıllık gelir elde etti… 
İş Girişim Sermayesi; Kasım 2011‟de 17,5 milyon TL tutarında yatırımla aldığı Aras Kargo‟daki 
yüzde 20 payını, Austrian Post‟a Temmuz 2013‟te 100 milyon TL karşılığında satarak ABD doları 
bazında yüzde 165,03 oranında yıllık bileşik getiri elde etti. 

 

http://www.iairawards.com/
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İş Girişim Sermayesi hakkında 
Bir İş Bankası Grubu kuruluşu olarak 2000 yılında kurulan ve hisseleri Eylül 2004‟ten bu yana Borsa 

İstanbul‟da işlem gören İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“İş Girişim”, Reuters ISGSY.IS, 

www.isgirisim.com.tr), Türkiye Girişim Sermayesi Sektörü‟nün öncüleri arasında yer almaktadır. İş Girişim 

Sermayesi, Türkiye‟de yeteri kadar gelişmemiş olan sermaye tabanını destekleme misyonu doğrultusunda 

yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir rekabet avantajına sahip 

olan Türk şirketlerine büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri için sermaye desteği aktarmasının yanı sıra, 

sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde yatırım yaptığı şirketlerin yönetişimine, 

kurumsallaşmasına ve faaliyet verimliliklerinin artışına katkıda bulunmakta ve katkıları ile bu şirketlerin hızla 

büyümesini sağlamaktadır. 

 

Firma değeri 25 milyon ABD Doları ve üzeri olan şirketler üzerine uzmanlaşmış olan İş Girişim Sermayesi, 

kuruluşundan 2013 Aralık sonuna kadar çeşitli sektörlerde 2.500‟ün üzerinde proje incelemiş olup bugüne 

değin 15 firmaya toplam 112 milyon ABD Doları tutarında sermaye aktarmıştır. Bugüne kadar bu yatırımların 

11‟inden hisselerini devretmek suretiyle çıkış gerçekleştiren İş Girişim Sermayesi bu 11 çıkıştan 

ABD$ bazında %26.46 oranında yıllık bileşik getiri ve 2.30x sermaye çarpanı elde etmiş olup halen yönettiği 

fon büyüklüğü bugün itibariyle yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarındadır. 

http://www.isgirisim.com.tr/

