Yılın girişimcisi “yalıtımcı” Orhan Turan
Milliyet gazetesi ile Ernst&Young’ın, bu yılın girişimcisi
olarak belirlediği Orhan Turan’ı anlatmadan, Orhan Turan’ın
ürettiği yalıtım malzemelerinin, insanlar ve ekonomi için
önemini anlatayım.
Yalıtım denilen şey, binaların duvarlarının, çatılarının sıcak
ve soğuk geçirmezliğini sağlamak demek. Bunun için inşaat
sırasında veya bina bittikten sonra özelliği olan malzemelerle
duvarların ve çatının ısı geçirmez hale getirilmesi gerekiyor.
Son yıllarda bizde “mantolama” denilen şekilde, binaların dış
cepheleri bu tür yalıtım malzemeleri kaplanmaya başlandı.
Yalıtım şundan önemli: Yalıtım yapılan binanın ısıtılması ve
soğutulması için daha az enerji harcanıyor. Enerji demek
(enerji elektrikten de, doğalgazdan da, mazottan da,
kömürden de elde edilirse edilsin) döviz demek, para demek.
Hele günümüzde hem ekonomi hem de halk için çok önem
taşıyor.

Bu yıl Türkiye’de “Yılın Girişimcisi”ni belirleyen seçici
kurul, Orhan Turan’ın neden seçildiğini şöyle açıkladı:
“Orhan Turan, ODE Yalıtım’da çalışma prensibi olarak
benimsediği “farklı olma” yaklaşımını, genel iş stratejisi
olarak benimsedi. Bu doğrultuda, ekonomik kriz ortamlarını
dahi bir avantaja dönüştürdü. Đlk faaliyet döneminde tesisat
ve yalıtım ürünleri olmak üzere inşaat sektöründe, daha önce
Türkiye pazarında denenmemiş ürünleri ithal etti. Daha sonra
üretime başlayan Orhan Turan’ın kurduğu üretim tesisleri,
yeniliği ve sürekliliğiyle sektöründe öne çıktı. Küçük ölçekli
ticaretle işe başlayıp üretici gömleğini giyen tek girişimci
oldu.”

Boşluğu gördü

Yalıtımcıların verdiği bilgiye göre, biz yalıtımsız binalarda
ısınabilmek için Avrupalıların harcadığından 4.5 kat daha
fazla enerji harcıyoruz. Isı yalıtımı yapılan binalarda yıllık
enerji faturasında yüzde 60 dolayında tasarruf sağlamak
mümkün.

Seçici Kurul tarafından bu özellikleriyle yılın girişimcisi
seçilen Orhan Turan (1960), Elazığ’ın Keban’a bağlı
Bayındır köyünde doğdu. Babası, ağabeyini ve onu okutmak
için ilkokul üçüncü sınıfı bitirdiği yıl Đstanbul’a taşındı.
Đstanbul’da halıcılık yapan babasının dükkânında ve bir
konfeksiyon firmasında çalıştı. 1981’de Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun oldu.
Askerlikten sonra 1984’te iki arkadaşıyla birlikte küçük
taahhüt işleri yapmaya başladı.

Yalıtım konusunun önemini sayın okuyucularıma
anlatabilmek için, Đstanbul’da her katında 100 metrekare
dairesi bulunan 5 katlı bir binada yalıtım yapılması halinde
ne fatura ödeneceğini ve ne kadar tasarruf sağlanabileceğini
hesaplattırdım. Yalıtım için daire başına bir defa için 1.092
YTL harcandığında, her yıl yılda 618 YTL yakıt tasarrufu
sağlanıyor.

1987 yılında arkadaşlarından ayrıldıktan sonra yalıtım
sektöründeki boşluğu görerek yalıtım malzemesi ticaretine
başladı. 1998 yılında Đtalyan ortaklar bularak Çorlu’da
elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi (K-Flex)
üretimine başladı. Duvar, kolon ve kirişlerin ısı yalıtımında
kullanılan Isıpan BD ürünü ile 2006 yılında yalıtım ödülü
kazandı.

Ernst&Young, fark yaratan girişimcileri desteklemek
amacıyla dünyanın elliyi aşkın ülkesinde her yıl bir yarışma
düzenliyor. Türkiye’de de bu yıl beşincisi düzenlenen bu
yarışmalarla belirlenen ülke girişimcileri arasından yılın
dünya girişimcisi seçiliyor.

Ode K-flex üretiminde Đtalyanlarla yüzde 50-50 ortak. Ode
Isıpan BD’yi üreten Ode Yalıtım’da Đş Girişim Sermayesi’nin
yüzde 17 ortaklığı var.

Final Monte Carlo’da
Türkiye’de yılın girişimcisini ise son 5 yıldır Milliyet
gazetesi ile Ernst&Young birlikte belirliyorlar. Bu yılın
girişimcisi ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Turan seçildi. Turan, dünyanın en prestijli iş dünyası ödül
programı olan Dünya Yılın Girişimcisi Ödülü için bu hafta
sonu Monte Carlo’da dünya finalinde Türkiye’yi temsil
edecek.

