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GiRişiM SERMAYESi: TÜRKiYE içiN ÇiKARIMLAR VEÖNERiLER vii

Yerel Bir Güçten Küresel Bir Marka Yaratmak

Türkiye'de yalıtım sektörüne ürün ve yenilikleriyle yön veren ODE Yalıtım, 2004'ten itibaren yerli ve
yabancı girişim sermayesi fonları tarafından yakından takip ediliyordu. Hassasiyetle yaptığımız de-
ğerlendirmeler sonucunda güçlü bir küresel marka yaratmak üzere iş Girişim AŞ. ile el sıkıştık.

Hedefimize ulaşabilmek için güçlü bir sermaye yapısının oluşturulması, şirketin daha kurumsal ve
şeffaf mali altyapısının oluşturulması gibi nedenlerin yanı sıra farklı bir bakış açısına olan ihtiyaç, iş
Girişim AŞ. ile işbirliği yapmamızdaki önemli etmenler oldu.

2007 yılında sermaye desteğiyle ortak aldığımız iş Girişim AŞ.'nin desteğini her zaman yanımızda
hissettik. Daha hızlı büyüme için gereken kurumsal ve mali altyapının oluşturulmasında, bize, farklı
bir bakış açısıyla yön gösterdiler.

Bizim için önemli bir değişim yılı olan 2007'de gerçekleştirdiğimiz ortaklığın hedefi, 2012yılıydı. 'Glo-
bal rekabet için güçlü yapılanma' parolasıyla çıktığımız yolda 4 yılda 40 milyon dolarlık yatırıma imza
attık, toplam %170 oranında büyüdük, çalışan sayımız %65 artarken ihracatımız %100 yükseldi ve
ihracat yaptığımız ülke sayısı 50'ye çıktı. Türkiye yalıtım pazarında, yerli sermaye olarak sektörün en
fazla ciro gerçekleştiren ve aynı zamanda en fazla yatırım yapan şirketi olduk.

2012yılı itibarıyla da iş Girişim AŞ.'ye hedeflerimize ulaşmamız için verdikleri büyük katkı için teşek-
kür ederek, yolumuza devam etme kararı aldık. Şimdiki hedefimiz, büyümemizi sürdürülebilir kılmak
ve global pazardan aldığımız payı daha da artırmak ...

Çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan ODE, her zaman yatırımlar ve yeniliklerle adını duyurmayı ba-
şardı. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz, ilkiere imza atmamız ve hızlı karar alabilen bir
firma olmamızdır. Dünyadaki gelişmeleri ve yalıtımdaki trendleri yakından takip etmemiz neticesin-
de bugüne kadar pek çok ilke imza attık. ODE, Türkiye'de ilk kez kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi
üretimi gerçekleştiren firma oldu. Starflex üretim tesisiyle yalıtım sektöründe tek seferde 40 milyon
dolar bütçeli bir üretim tesisi kuran ilk firma da yine ODE'dir. 2008 yılında aldığımız 'Ernst & Young
Yılın Girişimcisi Ödülü' ve yalıtım sektöründe 'Turquality' kapsamına giren ilk firma olmamız da ODE
açısından ayrı birer gurur vesilesidir.

iş Girişim AŞ. ile ortaklığımız süresince sektördeki dönüşümü izlemekle kalmadık, bu dönüşümü
kısmen de olsa yönlendirdik. Bu süreçte yalıtım konusunda artan bilinç ve farkındalık da ODE'nin ve
sektörün gelişmesine katkıda bulundu.

Bugün, küresel bir oyuncu olmak hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken; çalışmalarımıza yeni bir
ivme kazandırmak, verimliliğimizi artırmak üzere organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı
verdik. Bu yeni yapılanmayla ODE, çok daha iddialı hedeflerle yeni bir başlangıç yapacaktır.

ODE yeni dönemde kalıcı dağıtım kanalları kurarak ihracattaki istikrarını sürdürürken, pazarlarına
yenilerini ekleyecektir. iç pazarda ise satış dağıtım kanallarını kasabalara kadar indirmek, en önce-
likli hedefimizdir.
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