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1- GENEL BAKIŞ
a)

Beyaz Filo Hakkında

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (“Beyaz Filo”), 1993 yılında Didim Altınkum'da Rapid Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
unvanı ile 3 otomobil, 10 motosiklet ve 10 bisiklet ile faaliyetlerine başlamıştır. Operasyonel kiralama olarak
nitelendirilen uzun dönemli araç kiralama ve yönetimi faaliyetinde sektörde yıllarca öncü olan şirket, yıllar içinde
iş modelini genişleterek ve değiştirerek, 2.el araç alım satım faaliyeti yanında, 2015 yılından itibaren bünyesine
kattığı araç satış bayilikleri ile bireysel kullanıcı ve filo kiralama firmalarına 0 (sıfır) km araç satışı yapmaya, satış
sonrası hizmet vermeye devam etmektedir.
Şirket’in hisse senetleri 28 Mart 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Ticaret unvanı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.

Ticaret sicili numarası

96897

Şirket merkezine ilişkin iletişim Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 06610
Çankaya / ANKARA
bilgileri
Tel: +90 (312) 454 20 00 Faks: +90 (312) 454 20 32

Şirketin internet adresi

www.beyazfilo.com

Şirket merkez dışı birimlerine
ilişkin iletişim bilgileri
Ankara Müzayede Şubesi: (2.El araç satış)
Balıkhisar Mah.Balıkhisar Köy içi Küme Evleri No:809
06750 Akyurt / ANKARA Tel: +90 (312) 387 50 50

Balıkesir Şubesi: (Peugeot-Opel-Citroen Bayiliği) Kesirven Mahallesi
Akçakaya Sokak No:357 A/1 Altıeylül / BALIKESİR
Tel:+90 (266) 283 03 04
İstanbul Şube:
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza No:7 K:11
D:44 Sarıyer / İSTANBUL Tel: +90 (212) 343 53 80
Edirne Servis Otomotiv A.Ş. (Renault-Dacia Bayiliği (%100 Bağlı
Ortaklık))
Kocasinan Mah. E-5 Karayolu Cad. No:97 Merkez / EDİRNE
Tel: +90 (284) 235 55 70
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b) Misyonumuz & Vizyonumuz
Misyonumuz,
Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek ticari fırsatlar yaratmak; güvenilir marka algısına sahip,
yarattığı katma değeri paydaşlarıyla birlikte büyüten ve paylaşan, sosyal sorumluluk değerlerine ve
çevreci çözümlere öncelik vererek azami müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Vizyonumuz,
 Kurumsal ve bireysel tüketici haklarına önem veren,
 Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmeti ilke edinen,
 Azami müşteri memnuniyeti prensibi ile potansiyel müşterileri de dikkate alarak müşterilerinin
ticari hayatına olumlu katkı yaratan ve
 Çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluğu yüksek, öngörülebilir, istikrarlı büyüme ve karlılık
sağlayarak, hissedarlarımıza sürdürülebilir değerler yaratmayı hedefliyoruz.

c) Hisse Bilgileri
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih
Borsada İşlem Gördüğü Pazar
BİST Kodu
ISIN Kodu
Piyasa Değeri (31 Mart 2022)
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ödenmiş Sermaye
En Düşük Hisse Fiyatı (2022 Yılı)
En Yüksek Hisse Fiyatı (2022 Yılı)

28.03.2012
ANA PAZAR
BEYAZ
TREBFOK00014
822,36 milyon TL
300 milyon TL
99,68 milyon TL
7,17 TL
9,38 TL
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d) Finansal Göstergeler
Şirketimizin toplam hasılatı, 2022 1.çeyreğinde, bir önceki yıl aynı döneme göre 2 kattan fazla artış
göstererek 306,7 Milyon TL’den 645,22 Milyon TL olmuştur. Şirketimizin etkin satış politikaları yanında,
Edirne’de Renault Grup bayiliğinin şirketimiz bünyesine 2021 Mayıs ayında katılması hasılatın artış
göstermesinde etken olmuştur.
Hasılatın artması ile birlikte yönetiminin geçmişten gelen tecrübesi ile şirketimizin sıfır ve ikinci el
otomobil satış konusundaki etkin, satış politikaları ve doğru finansal yatırımlar sayesinde Net Kar 2022
1.çeyreğinde, bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık 8 kat artış göstererek 1.58 Milyon TL’den, 12.28
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Beyaz Filo yönetim kurulunun 13 Ocak 2012 tarihinde almış olduğu kararla 300 milyon TL tutarındaki
kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 32.722.000 TL’den 36.250.000 TL’ye artırılması ve
artırılan sermayenin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle primli olarak halka arz
edilmek suretiyle karşılanması kararlaştırıldı. 1 TL nominal değerli hisse senetlerinin 4,5 TL değerle halka
arz edildiği işlemler ile sermaye artışı tamamlanarak hisse senedi ihraç primi elde edildi.
Şirket’in sermaye artırımı yoluyla yaptığı halka arz işlemi sonucu sermayenin %9,73’ünü oluşturan
3.528.000 adet pay 28.03.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem
görmeye başlamıştır.
2015 yılında Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ile birleşme işlemi gerçekleştirilmiş olup; adı geçen
şirketteki %100’üne sahip olunan paylar nedeniyle çıkarılmış sermayede bir değişiklik meydana
gelmemiştir.
2015 yılının son döneminde yürürlüğe giren Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin mevcut kuralları
değiştirmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.01.2016 tarihli İlke Kararı ile çerçevesinin çizilmesi ile
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmekte olan paylara ek olarak her yıl sermayenin
%10’u kadar payın Borsa’da işlem görebilir statüye çevrilmesi imkanı oluşmuştur. Bu yasal düzenleme
değişikliği ile Şirketimizin halka açıklık oranı da değişmiş olup; 2021 yılı içinde Borsa İstanbul’da halka
açık pay oranımız %21,63 seviyesindedir.
2016 yılında şirket kayıtlı sermaye tavanı 2016-2020 arasında geçerli olmak üzere 150.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.
2017 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak,
2016 yılı kar payından karşılanmak üzere, % 25 oranında artırılarak 36.250.000 TL ‘den 45.312.500 TL’ye
yükselmiştir.31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 45.312.500 TL, her biri 1
TL itibari değerde;50.000 adet nama yazılı (A) grubu, 45.272.500 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak
üzere toplam 45.312.500 adet paya ayrılmıştır.
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2018 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, iç kaynaklar ve
geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, % 120 oranında artırılarak 45.312.500 TL ‘den 99.687.500
TL’ye yükselmiştir.31 Aralık 2018 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 99.687.500 TL, her
biri 1 TL itibari değerde;110.000 adet nama yazılı (A) grubu, 99.577.500 adet hamiline yazılı (B) grubu
olmak üzere toplam 99.687.500 adet paya ayrılmıştır.

2021 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan
şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yılları için 300 milyon TL olarak belirlenmesi için esas
sözleşme değişikliği olağan genel kurulda onaylanmış olup, esas sözleşme değişikliği uyarınca 2021 –
2025 yılları arasında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL olmuştur.
31.03.2022 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Ortak Adı
Gürkan GENÇLER
Gökhan SAYGI
Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur. A.Ş.
Diğer (Halka Açık)
TOPLAM

Sermaye TL
29.672.247,00
29.672.247,50
18.776.753,60
21.566.251,90
99.687.500,00

Sermaye Oran
29,77%
29,77%
18,84%
21,63%
100,00%
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2 - FAALİYETLER

a) Genel Değerlendirme
Yıl içinde çip krizi, tedarik problemleri, kur oynaklıkları ve fiyat artışları ile, otomotiv sektörü 2022
ilk çeyreğini daralma ile geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil
ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 23,36 oranında
azaldı. Ülkemiz genelinde araç satışlarının geçen yıl aynı dönemine göre azalış göstermesine rağmen
Şirketimiz sıfır araç satışları 2022 yılı ilk çeyreğinde %65 artış göstererek göstererek 2.619 Adet olarak
gerçekleşti. Sıfır ve 2 .el satış, satış sonrası servis hizmetlerinde, şirketimizin tecrübeli yönetimi, uzman
kadrosu ve güçlü finansal yapısı ile sene sonu satış hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.
Satış ve satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda üst
sıralarda yer alan şirketimiz, yeni yatırımlar ve bünyesine kattığı yeni markalarla otomotiv sektöründe
lider olma yolunda hızla ilerlemektedir.

b) Faaliyetler
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. şirketi olarak 2022 ilk çeyreğindesenesinde temel olarak 2 konuda
faaliyet gösterilmiştir:
1.Sıfır Araç Satışı ve Satış Sonrası Hizmetler
Peugeot - Opel – Cıtroen (PSA Grubu) / Renault – Dacia (Renault Grubu) Yetkili Satıcılığı ve Satış
Sonrası Servis Hizmetleri
2. İkinci El Araç Satışı
Ankara Beyaz Sistem Müzayede
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1) Sıfır Km. Araç Satış ve Satış Sonrası Faaliyetleri
Sıfır Km Araç Satış

Şirketimizin 0 (sıfır) Km. araç satış ve satış sonrası hizmetleri; Balıkesir Şubesi’nde “Peugeot” “Opel” - “Citroen” marka, %100 bağlı ortaklığı olan Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş. bünyesinde bulunan
“Renault” - “Dacia” marka araç Yetkili Satıcılığı ile devam etmektedir. Peugeot, Citroen, Opel (PSA
Grubu) markalarının Türkiye’deki 2022 yılı ilk çeyreğinde toplam satış adedi 21.754 adet, Renault Dacia
(Renault Grubu) markalarının Türkiye’deki 2022 yılı ilk çeyreğinde toplam satış adedi 29.648adet olarak
gerçekleşmiştir. (Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD web sitesi)
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Şirketimiz; PSA Grubu toplam satış içinde % 8,67 ’lık pay alarak, 1.872 adet, Renault Grubu
markalarını toplam satış içinde, % 2,68 ’lık pay alarak, 747 adet aracın satışını gerçekleştirme başarısı
gösterilmiştir.

2) Satış Sonrası Servis Hizmetleri
( Peugeot-Opel-Citroen Bayiliği) Balıkesir Şube
Çevre dostu yeni plazasında güçlü altyapı, uzman kadro, modern makine teçhizatla, satış sonrası hizmeti
vermeye devam eden ekibimiz, 2022 ilk çeyreğinde 1.101 araca hizmet vermiştir.

Renault-Dacia Bayiliği (Edirne Oto)
Edirne’de faaliyet gösteren bayilikte satış sonrası ekibimiz, 2022 ilk çeyreğinde 872 araca hizmet
vermiştir.
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Satış sonrası hizmetlerde, müşteri memnuniyeti yaratmanın en önemli etkenlerinden biri, yedek parça
stoğunun yeterli miktarda olmasıdır. Bu nedenle, ciddi bir yedek parça stoğu ile çalışmak zorunluluğu
vardır. Bu kapsamda, yüksek müşteri memnuniyetini hedeflediğimizden ve stok yapımızın da müsait
olması nedeniyle doğru stok politikaları geliştirilebilmiştir. Müşteri memnuniyeti yönünden yapılan
çalışmaların sonuç verdiği elde edilen anket sonuçlarıyla ortaya konmuştur. Her iki satış sonrası hizmet
birimimizde de çeşitli alanlarda ölçülen müşteri memnuniyetleri her beş marka için de ülke
ortalamalarının üzerindedir.
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2)

Ankara Beyaz Sistem Müzayede (2.El Araç Satış)

Firmamız, şahıslardan, bu işin ticaretini yapanlardan ve filo kiralama şirketlerinden ikinci el araç temin
ederek perakende ve/veya müzayede yoluyla satışını yapmaktadır.
Araç alımları tedarikçi ile olan ticari ilişki ve çalışma koşullarına göre konsinye veya peşin olarak
yapılmaktadır. İkinci el satışlarda vadeli satış yapılmamakta olup peşin satış tercih edilmektedir. Araçlar
alımdan önce kapsamlı bir ekspertize tabi tutulmakta ve alım fiyatı buna göre belirlenmektedir. Araçlar
satışa sunulduğunda hem ekspertiz raporları hem de TRAMER (kilometre bilgisi, hasar kayıtları) kaydı
araç üzerinde ve internet üzerinde mevzuata uygun olarak ve müşterilerle paylaşılmaktadır. Aynı
zamanda araçlar, kendi değerlendirmelerini yapmak üzere müşterilerin inceleme ve değerlendirmesine
sunulmaktadır. Satışların büyük kısmı haftada iki gün (Salı-Cumartesi) düzenlenen müzayede yoluyla
gerçekleştirlmektedir. Katılımcılar müzayedeye hem fiziki olarak hem de internet üzerinden online
olarak katılım sağlayabilmektedir.
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Firmamız ikinci el sektöründeki güvenilirliğimiz, sistemimizin şefaflığı, bilgilerin paylaşımındaki doğruluk
ve araç satışı sonrası olabilecek olası problemlerin kesin ve etkin olarak çözüme kavuşturulması
neticesinde bir marka olmuştur.
Beyaz Filo; otomotiv sektörünün her alanında aktif olmakla birlikte, önemi her geçen gün artan ve en
dinamik alanlarından biri olan ikinci el pazarında kurumsal ve güvenilir marka misyonu ile yoluna
devam etmektedir.
Beyaz Filo'nun tescilli açık artırma markası olan Beyaz Sistem Müzayede; kurulduğu 2005 senesinden
bu güne yaklaşık 170.000 adet ikinci el aracı satmayı başarmış ve gerisinde sıfır sorun, yüksek müşteri
memnuniyeti ile faaliyet gösteren, profesyonel bir satış kanalı ve çözüm ortağı olmuştur.
Kurulduğu günden bu güne sektöre getirdiği yenilikler, sunduğu uzmanlık ve hizmet kalitesiyle farkını
ortaya koyan Beyaz Sistem Müzayede; 2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek, 37.000 m2'lik
faaliyet merkezinde kesintisiz her hafta gerçekleşen müzayede yöntemi ile ikinci el araçları,
her kesimden alıcısıyla buluşturmaya başlamış, sektörde yeniliğe imzasını atarak, öncü olmuştur.
Beyaz Sistem Müzayede; elektronik ticaret ve dijital dönüşüme verdiği önem doğrultusunda, ikinci el
araç satış alanında 2008 yılında başladığı fiziki açık artırma ile satış kanalına, 2012 yılından
itibaren www.beyazsistem.com internet sitesi üzerinden online katılımı da ekleyerek, kurumsal kimliği
ile güven, tecrübe ve avantajlı fiyatları Türkiye'nin her yerinden alıcısıyla buluşturmaya başlamıştır.
2022 yılı ilk çeyreğinde 307 adet ikinci el araç satışı yapılmıştır.(Beyaz Sistem Müzayede 280 adet, Edirne
Servis 27 Adet)
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c) Pazarlama:
Sıfır Km Araçlar
Sıfır araç satışları ile ilgili pazarlama faaliyetlerimiz iki ana grupta toplanabilir. Birincisi dijital mecra
(
sosyal medya dahil ) ve diğeri de kitle iletişim araçları. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan
farkındalığa ek olarak; grup şirketimiz ve ortağımız Flap Kongre’nin düzenlediği tıp kongreleri, çeşitli fuar
ve etkinlikler ile AVM’lerde açılan standlar üzerinden de pazarlama faaliyetlerinde bulunulmuştur.

2.El Araçlar
Beyaz Filo'nun tescilli açık artırma markası olan Beyaz Sistem Müzayede, 2008 yılından itibaren
kesintisiz her hafta gerçekleşen müzayede yolu ile, yüzbinden fazla ikinci el aracı her kesimden alıcıları
ile buluşturmuştur. Müzayedeler www.beyazsistem.com internet sitesi ve youtube üzerinden canlı
izlenebilmektedir.
2.el araç satışında avantajlı fiyat, %100 müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve güveni ilke edinen firmamız,
kampanyalar düzenleyerek dijital mecra ve sosyal medya üzerinden duyurmaktadır.
Satış Sonrası
En etkili reklam yönteminin hizmet kalitesi olduğunu amaç edinen Balıkesir Şubesi “Peugeot” - “Opel” “Citroen” Edirne Oto Servis ve Otomotiv A.Ş. (%100 Bağlı ortaklık) “Renault” – “Dacia” Yetkili Satıcılığı
ile her türlü markaya satış sonrası hizmeti vermektedir. Başta müşteri memnuniyetini gözeten satış
sonrası servisimiz, sosyal medya üzerinden duyurduğu faaliyet ve kampanyaları, çeşitli broşür ve
reklamlarla birlikte bulunduğu ile ve çevrede kalitesi ile tercih edilmeye devam etmektedir.
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3-DİĞER BİLGİLER
Genel Kurul Toplantıları
25 Mart 2022 tarihinde, Şirket merkezinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde bağımsız denetçinin de
katılımıyla yapılan 2021 yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek
şekilde 03 Mart 2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, aynı tarihten itibaren kurumsal internet
sitesinde ve 02.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket’in toplam 99.687.500 adet A ve B paylarının, 59.344.495,50
adedinin asaleten temsiliyle gerçekleştirilmiştir. Pay sahipleri tarafından bir gündem önerisi
verilmemiştir.
Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü
altında genel kurul bilgileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi
Platformu’nda yayımlanmaktadır.
Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu
Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısından
önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı
hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantısından önce, faaliyet raporu
ve finansal tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi şirketin genel merkezinde incelemeye açık
tutulmuştur.
25 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı ile ilgili aşağıdaki karar
alınmıştır;
Kar Dağıtımı:
Şirket Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi; ve
Kar Dağıtım Tablosu’nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu’nda yasal süresinde
yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul
edildi.
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Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim
Kurulu’nun 02.03.2022 tarih 2022/05 nolu kararı ile Genel Kurul ‘a sunulan teklifine uygun olarak,
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı’’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği’’uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal
tablolarına göre vergi sonrası 38.052.614,00 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem
karı üzerinden 1.617.476,17 TL birinci yasal yedek akçe dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına
göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 45.000 TL bağış ve yardımlar
eklendiğinde ortaya, 36.480.137,83 TL net dağıtılabilir dönem karı çıkmıştır.
Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabilir dönem karı üzerinden;
- Brüt 16.946.875,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 1.196.250,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 18.292.012,83 TL’lik
kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak
dağıtılması öngörülen temettünün, 16.946.875,00 TL brüt, 15.252.187,50 TL’sının net, pay başına
brüt 0,17 TL ve net 0,1530 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesine ve kar payı ödemelerinin 06
Nisan 2022 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından karar verilmiş, kar dağıtımı
tamamlanmıştır.

25 Mart 2022 tarihli genel kurula ortakların MKK’ya ait e-genel kurul platformu üzerinden de katılmasını
sağlayacak şekilde uygulama yapılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara
ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır. Olağan genel kurulda bağlılık
raporu da görüşülmüş olup; raporun sonuç bölümüne göre 2021 yılında Şirket’in, hukuki işlemin
yapıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim
sağladığı görülmüştür.Söz konusu raporun toplantıdan önce ortakların incelemesine hazır bulunması
için şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında genel kurul bilgileri
sayfasında yayımlanması sağlanmıştır.
25.03.2022 yılı içerinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üye seçimine göre, oluşan görev
dağılımı ve süresi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Şirketin yönetim kurulu mevcut durumda dört üyeye ek olarak, iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketi Şirket’in 25.03.202 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda 01.01.2022 – 31.12.2022
hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi özel bağımsız dış
denetiminin yaptırılması hususunda, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile bir yıllık
Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin Ortaklık ile
herhangi bir ilişkisi yoktur.
Bağlı Ortaklık:
2021 yılı içerisinde %100 oranında hissesine sahip olarak şirket bünyesine katılan , Edirne Servis
Otomotiv A.Ş. Edirne İlinde Renault-Dacia markaları yerkili satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Semih Serkan ÜNALDI
(SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Lisansına sahip)
Pay Sahipleri ile Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi
Tel: +90 312 278 11 06
Faks: +90 312 454 20 55
E-posta: yatirimci@beyazfilo.com
Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında,
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- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı,
güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken
dokümanların hazırlaması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer
ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye
piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi
sorumlulukları yerine getirilmektedir.
Pay sahipleri ile ilişkileri gerçekleştiren birimin dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki
gibidir:
- Dönem içinde yatırımcılardan telefon yoluyla yaklaşık 200, e-posta yoluyla yaklaşık 70 adet bilgi talebi
alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme
politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde
olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere
uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı
hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek
ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1
06610 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 454 20 00
Faks: +90 (312) 454 20 32
www.beyazfilo.com
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