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yakala nama m a sı nede nîyle
müşterilerin yeniden Türkiye'de
üretim yapmaya başladığını
söyledi. Yüngül, "İstisnasız
hepsi oralardaki üretimlerini
kapatıp bize döndü" diyerek,
şunları kaydetti: "Tüm dünya
teknolojisi tüplü televizyondan
LCD üretimine geçerken

adedi zorlayacağız. Beyaz
eşyada da 6.5-7 milyon
adete ulaşacağız. Bu
büyüme, ağırlıklı dış pazar
kaynaklı olacak. Ortadoğu,
Kuzey Afrika gibi yeni
pazarlar da heyecan verici
ama hâlâ riskli, ana
pazınınız hâlâ Avrupa ve
bir süre daha Avrupa
olacak."

TCOBI türü firmalar tecrübeli, bu
güçlü bir birliktelik sağlıyor. Bu
dayanıklı tüketimde de böyle.
Bana göre, önümüzdeki 5 yıl
içerisinde Avrupa'da dayanıklı
tüketimin yüzde 70'ini Türkiye
yapacak. Şu an bu oran yüzde
20-25'lerde, çok hızlı ve sağlam
bir büyüme bekliyoruz."

VESTEL ELEKTRONİKTE ZARARDA
Beyaz eşya

'Sony bile zarar etmiş

BİZİMKİ ÇOK MU?'

Net satış
İhracat/Satış

Elektronik'in zararını değerlendiren Yüngül, "Sektörün devleri çok
^ N e t kâr'
;ıkladı. Yılların Sony'si buna dahil. Bizimkini çok görmemek lazım" dedi.
Yatırım
tronikte marka yatırımı değil, ürüne yatırımın peşindeyiz" diye konuştu.

Elektronik

4.1 milyar $
1.1 milyar $
%77
%64
35.8 milyon $ 243 milyon $
12 milyon $ -21.2 milyon $
61 milyon $
50 milyon $
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İş Girişim Sermayesi,
ODE Yalıtım'daki yüzde
17.24'lük payını 10.5
milyon dolara firmaya
geri satarak şu ana
kadarki 8. çıkışını
gerçekleştirdi. 2007
yılında ODE'ye 5 milyon
dolara ortak olan îş
Girişim böylece bu
yatırımdan yüzde 110'luk
kâr elde etmiş oldu.
ODE'nin kendilerini
inşaat sektörüyle
tanıştırdığını belirten Iş
Girişim Sermayesi Genel
Müdürü Murat Özgen "Bu
4 yılda ODE'nin cirosu yüzde
170, çalışan sayısı ise yüzde
65 arttı" dedi. özgen,
perakende, enerji, eğitim,
turizm ve markalı gıdaya
yatırım yapmak istediklerini

Acıbadem
Borsa'dan
çıkıyor

belirterek, yıl sonuna kadar
bu sektörlerde iki yatırım
hedeflediklerini kaydetti.
•YALITIMA BAKMIYORUZ'
özgen, Havaş'taki yatırım
larından ise 2012 veya 2013'te
halka arz ile çıkış
yapabileceklerini söyledi.
ODE Yalıtım Başkanı Orhan

Acıbadem Sağlık Hizmetleri,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
kotundan çıkarılmak için kuruma ve
SPK'ya başvuruda bulundu.
Açıklamada kottan çıkma
başvurusunun Acıbadem Sağlık

Turan ise "2011'de
yalıtım sektörü yüzde
18 büyüdü. 2012'de
ODE olarak sektörün
üzerinde yüzde 30
büyüyerek 134 milyon
lira ciroya ulaşmayı
hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'de binaların
yüzde 90'ında ısı
yalıtımı bulunmadığı
için her yıl 7-8 milyar
doların çöpe atıldığını
sözlerine ekleyen
Turan "Norveç'in nüfusu 4.5
milyon, ısı yalıtımı pazarı
5 milyon metreküp. 75
milyon nüfuslu Türkiye'de
ise 11 milyon metreküp.
Türkiye'de evin seramiğine,
manzarasına bakıyoruz,
yalıtımına değil" diye
konuştu.

Hizmetleri'nin serbest dolaşımda
bulunan pay miktarının şirket toplam
sermayesinin yaklaşık yüzde 1.26 gibi
çok düşük bir orana düşmesi ve bu
oranın şirketin piyasa değerinin
oluşması açısından yetersiz kalması.
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