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İş Girişim Sermayesi, 10,5 milyon dolar
karşılığında ODE yatırımından çıktı
Türkiye’nin en çok işlem gerçekleştiren girişim sermayesi fonu İş Girişim Sermayesi,
2007 yılında 5 milyon dolar sermaye desteğiyle ortak olduğu Türk yalıtım
sektörünün önde gelen firmalarından ODE Yalıtım ve Ticaret A.Ş.’deki %17,24’lük
payını, mevcut ortaklara 10,5 milyon dolara geri satarak sekizinci çıkışını
tamamladı.
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, son dönemde yurt içindeki iddiasını yurt
dışına da taşıyan ODE’nin bölgesel bir oyuncu olmak hedefiyle önemli yatırımlara imza
attığını söyledi.
Turan, geçen 4 yılda 40.000.000 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu
dönemde İş Girişim’in bilgi birikim 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, 2012 yılıydı. Geçtiğimiz dört yıl boyunca toplam % 170 oranında büyüdük.
Türkiye Yalıtım Pazarında, yerli sermaye olarak sektörün en fazla ciro gerçekleştiren ve aynı
zamanda en fazla yatırım yapan şirketi olduk. Bugün de 2012 yılı itibariyle İş Girişim’e
hedeflerimize ulaşmamız için verdikleri büyük katkı için teşekkür ederek, yolumuza devam
etme kararı aldık. Şimdiki hedefimiz, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve global pazardan
aldığımız payı daha da artırmak” diye konuştu.
Çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan ODE’nin yatırımlar ve yeniliklerle adını tüm dünyaya
duyurmayı başardığını vurgulayan Turan sözlerine şöyle devam etti: “Bizi rakiplerimizden
ayıran özelliğimiz, ilklere imza atmamız ve hızlı karar alabilen bir firma olmamızdır.
Dünyadaki gelişmeleri ve yalıtımdaki trendleri yakından takip etmemiz neticesinde 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.

Ürün seçimini kolaylaştıran ODE CALC Programı ile sektörde büyük ses getirirken, yine bir ilke
imza atarak sektörün başucu kaynağı olarak nitelendirilecek, tesisat ve yapıda ısı yalıtımıyla
ilgili yazılmış en geniş kapsamlı ilk Türkçe kitabını çıkarttık. Ayrıca çevre konusundaki
hassasiyetimizi temsil eden ve yılda 1 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak kojenerasyon
sistemini devreye aldık.”
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen de konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“2007 yılında ODE Yalıtım’a ortak olarak hayata geçirdiğimiz proje, bizim için çok büyük
değer ifade ediyor. ODE, bizi inşaat sektörüyle tanıştırdı. O günlerde inşaat sektörünün
taşıdığı büyük potansiyeli görmüş ve doğru bir şirketle bu alanda yatırım yapma kararı
almıştık. Ortaklığımız süresince sektördeki dönüşümü izlemekle kalmadık, bu dönüşümü ODE
ile birlikte kısmen de olsa yönlendirdik. Bu süreçte yalıtım konusunda artan bilinç ve
farkındalık da ODE’nin ve sektörün gelişmesine katkıda bulundu.
İş Girişim Sermayesi olarak, bu dönem zarfında ODE Yalıtım’ın gücüne güç kattığımıza
inanıyoruz. 4 yılda ODE’nin cirosu % 170, çalışan sayısı % 65 artarken, ihracatı % 100 yükseldi.
İhracat yaptığı ülke sayısı ise 50’ye çıktı. Dolayısıyla hedeflediğimiz büyüme planı -küresel
ekonomik kriz yaşanan bir dönem de bile- rayından sapmadan uygulandı. Ortak olduğumuz
şirketlerde sermaye desteğimizle, istikrarlı ve hızlı büyümeyi finanse ediyor, büyüme
hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak politikaları destekliyoruz. ODE, bizim bu misyonumuzu
tamamlayarak çıkış yaptığımız sekizinci şirket oldu. Daha önceki 7 çıkışımızla birlikte ODE’den
de karlı bir şekilde çıkıyoruz. ODE çıkışı özelindeki karımız 5,5 milyon dolar olup yatırım
tutarımızın 2,1 katıdır, sağladığımız yıllık bileşik getiri ise dolar bazında %17,03’dür. Bugün
ODE’den çıkışı gerçekleştirirken, çok önemli bir ortaklığı başarıyla tamamlamış olmanın
gururunu yaşıyoruz.”

ODE Yalıtım A.Ş. hakkında
ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., inşaat sektöründe taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere 1986 yılında kuruldu. 1990
yılında ithalatçı, 1996’da ise üretici kimliğine kavuşan ODE, 120.000 m² açık, 40.000 m² kapalı alana sahip 4 modern üretim
tesisi (ODE Membran Üretim Tesisi, ODE Isıpan Üretim Tesisi, ODE R-flex Üretim Tesisi, ODE Ductflex Üretim Tesisi ve son
olarak ODE Starflex camyünü üretim tesisi), 4.000’den fazla ürün çeşidi, yaygın bayi ağı ve uzman personeli ile yalıtım
sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Modern üretim tesislerinde gerçekleştirdiği üretimlerle ve farklı
kullanım alanları için değişik özelliklere sahip geniş bir ürün gamı ile büyük bir üretici konumda olup, yapı ve tesisat
sektöründe kullanılan tüm yalıtım malzemeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Modern üretim tesislerinde yaptığı kaliteli
üretimlerin yanı sıra ODE, 2005 yılında hizmete giren 15.000 m² kapalı alana sahip lojistik merkeziyle de sevkıyat ve
depolama konularında sektöründe lider konumdadır. www.ode.com.tr

İş Girişim Sermayesi Hakkında
Ekim 2000 tarihinde İş Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan ve 2004 yılı Eylül ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda
halka arz edilen İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (İş Girişim Sermayesi, Reuters ISGSY.IS) hedefi, yüksek
büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren, sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olan Türk şirketlerine
büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri sırasında destek olmak amacıyla sermaye ve kurumsallaşma katkısı sağlamaktır. İş
Girişim Sermayesi, özellikle yüksek büyüme sergileyen sektörlerde faaliyet gösteren ve şeffaf bir yönetim yaklaşımıyla
rekabet avantajlarını yöneten firmalarla ilgilenmektedir. Bugüne kadar 13 şirkete yaklaşık 81,5 milyon ABD Doları
seviyesinde yatırım yapmıştır. www.isgirisim.com.tr

