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Cari açığa karsı 
İş Girişim Sermayesi, 2007'de 5 milyon dola
ra ortak olduğu ODE Yalıtım'daki payını, mev
cut ortaklara 10.5 milyon dolara geri satarak 
çıkış yaptı. Bunun önemli bir başarı olduğuna 
dikkat çeken ODE Yalıtım Başkanı Orhan Tu
ran, cari açığın tetikleyicisi enerji ithalatındaki 

yaraya, ülke genelinde yapılacak bir yalıtım se
ferberliğinin merhem olacağını söyledi 

• İSTANBUL 

T ürkiye'nin en çok işlem gerçekleştiren girişim ser
mayesi fonu Iş Girişim Sermayesi, 2007 yılında 5 
milyon dolar sermaye desteğiyle ortak olduğu Türk 

yalıtım sektörünün önde gelen firmalarından ODE Yalı
tım'daki yüzde 17,24'lük payını, mevcut ortak
lara 10,5 milyon dolara geri satarak sekizinci 
çıkışım tamamladı. ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkam Orhan Turan ve îş Girişim 
Sermayesi Genel Müdürü Murat özgen, iki 
şirketin işbirliği süreecine ilişkin basın men

suplarıyla bir sohbet gerçekleştirdi. ODE Yalıtım Başka
nı Turan, son dönemde yurt içindeki iddiasını yurt dışına 
da taşıyan ODE'nin bölgesel bir oyuncu olmak hedefiyle 
önemli yatırımlara imza attığım söyledi. 

İNŞAATTA POTANSİYEL VAR 
Turan, geçen 4 yılda 40 milyon dolar yatırım gerçek

leştirdiklerini belirterek, "Bu dönemde İş Girişim'in 
bilgi birikim desteğini her zaman yanımızda hissettik" 
dedi. Daha hızlı büyüme için gereken kurumsal ve 
mali altyapının oluşturulması adına başarılı bir 
ortaklık yaptıklarına değinen Turan, "4 yıl boyunca 
toplam yüzde 170 oranında büyüdük. İhracatımızı iki 
katına, ihracat yaptığımız ülke sayısını 55'e çıkardık. 
İstihdamımızda ise yüzde 65'lik artış gerçekleştirdik. 
2012 yılı itibariyle de İş Girişim'le yolumuza devam 
etme karan aldık" diye konuştu. 

Avrupalı rakipleri 
çok rahatsız ettik 

• İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen de < 
değerlendirmeyi yaptı: "Ortak olduğumuz şirketlerde sen 
ye desteğimizle, istikrarlı ve hızlı büyümeyi finanse ediyo 
büyüme hedeflerine ulaşmalannı sağlayacak politikalan 
destekliyoruz. ODE, bizim bu misyonumuzu tamamlayan 
çıkış yaptığımız sekizinci şirket oldu. Daha önceki 7 çıkış 
mızda olduğu gibi, ODE'den de karlı bir şekilde çıkıyoruz 
Bugün çok önemli bir ortaklığı başanyla tamamladık." 


