
TÜRK beyaz eş-
ya üreticileri, 
Avrupa’da satışla-
rın sadece yüzde 2 
büyümesine rağ-
men, ihracatını yüz-
de 8.3 artırmayı ba-
şardı. Bu durumu 
Avrupa’da ‘daha dü-
şük fiyatlı ürünle-
re kayma trendine’ 
ve coğrafi konuma 
bağlayen beyaz eşya 
devlerinden Vestel 
de, 2010 yılını 16.89 
milyon dolar karla 
kapattı. Vestel Beyaz 
Eşya Sanayi’nin sek-
tördeki gelişmelerin 
ele alındığı faaliyet raporunda, 
2010 yılında iç piyasada beyaz 
eşya satışlarının buzdolabı, ça-
maşır makinesi, fırın ve bu-
laşık makinesi olmak üzere 4 
ana üründe bir önceki yıla gö-
re yüzde 8.2 artarak 5 milyon 
424 bin 566’ya yükseldiği be-
lirtildi. Bu dönemde Vestel’in 
satışlarının sektör satışlarının 
üstünde arttığına dikkat çeki-
len raporda, şirketin iyi bir yıl 
geçirdiğinin altı çizildi.
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◊ Burcu TANER, (DHA)

İZMİR’de düzenlenen plastik sektörü fuarına 
katılımın giderek azalması nedeniyle, fuar ge-
lecek yıldan itibaren İzmir Ticaret Odası (İTO) 
öncülüğünde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 
Gelinlik ve mermer fuarlarının başarısını yaka-
laması planlanan “Plastech- Plastik ve Amba-
laj Teknojileri Fuarı” için İZFAŞ Genel Müdürü 
Doğan İşleyen, PETKİM Genel Müdürü Haya-
ti Öztürk ve EgePlasder üyelerinin İzmir Tica-
ret Odası’nda biraraya geldiği toplantıda, yol 
haritası çizildi. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, 
İzmir’de plastik üretimi yapan 800 firmanın 
bulunduğunu, ancak sektörle ilgili etkin bir fu-
ar olmadığını kaydetti. Demirtaş, ‘Fuarcılık şir-
keti yeterli tanıtım yapmıyordu. Sözlerini tut-

muyordu. Stant fiyatları çok yüksekti’ şeklinde 
şikayetler aldıklarını hatırlattı, “Katılan firma 
sayısı 600’den 129’a düşünce, sorunu İZFAŞ’a 
anlattık. Olumlu yaklaştılar. Fuarın İZFAŞ ve 
komitelerimizin desteği ile 17-20 Mayıs 2012 
arasında düzenlenmesi için anlaştık” dedi. 

3 HOL DOLACAK
Demirtaş, fuarda ilk etapta Kültürpark’taki 

üç holü de doldurmak istediklerini, kendile-
ri de üyelerine verecekleri fuar teşvikleriyle 
bir holün tamamını doldurmayı planladıkla-
rını kaydetti. İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşle-
yen, bu derece ortaklaşılmış bir fuarın başarıya 
ulaşacağına inandığını vurgularken, PETKİM 
Genel Müdürü Hayati Öztürk, fuarın kendileri 
için büyük önem taşıdığını vurguladı. 

◊ İZMİR, (DHA)

İZMİR Ticaret Oda-
sı (İTO) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Jak 
Eskinazi, Ortado-
ğu ve Kuzey Af-
rika bölgesinde 
yatırımı veya 
iş ilişkisi bu-
lunanların 
yardım için 
kendilerine 
başvurma-
sını istedi. 

2009’da yaşanan krizin ardından 
dünya dengelerinin değiştiğini belirten 
Eskinazi, “Ortadoğu’da ise ortalık arap-
saçı. Temeli siyasi sebepler olan isyan-
ların sonuçları ekonomik açıdan endişe 
verici. Arap ülkelerinde yaşanan isyan-
lar petrol fiyatlarının yükselmesine yol 
açıyor. Türk işadamlarının söz konu-
su Arap ülkelerinde inşaat, tarım, ma-
dencilik, imalat ve hizmet sektörlerinde 
önemli oranda yatırımları bulunuyor. 
Ancak yaşanan bu olumsuzluklar yatı-
rımcıların bölgeden sermayelerini çek-
meleri sonucunu doğuruyor” dedi. Es-
kinazi, bu konudan kaynaklı sorun 
yaşayan üyelerin yardım için Oda’ya 
başvurabileceğini de sözlerine ekledi. 

Ortadoğu’da 
sıkışan İTO’ya 

sığınabilir

İzmir’de 800 
firmanın 

üretim yaptığı 
plastik sektörü 
güçlü bir fuara 

kavuşacak. 
İlki 17-20 

Mayıs 2012’de 
düzenlenecek 

Plastech Fuarı, 
sektörün 

iddiasını da 
ortaya koyacak.

İzmir’e yeni
plastik fuarı

İnanır’ın konsepti
dünyaya 

örnek oldu

ZAYIFLAMA ve vücut şekillendir-
me sistemi Hypoxi’nin Salzburg’da 
bulunan merkez yönetimi, Hypoxi 
Türkiye Distribütörü olan İnanır 
Group’un geliştirdiği konsepti ba-
şarılı bularak, kendi bünyesine kat-
tı ve tüm dünya distribütörlerinde 
uygulamaya başladı. Sözkonusbu 
konseptle tüm Hypoxi merkezle-
rinde ürün ve ekipmanlarla birlik-
te cilt bakım üniteleri, vücut bakım 

kabinleri ve solaryum üniteleri ku-
ruluyor. Ergoline solaryum cihazları 
ile de incelik, sağlık ve güzellik kon-
septi tamamlanıyor. İnanır Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Dursun 
İnanır, Türkiye’de 2007’de açılma-
ya başlayan Hypoxi merkezlerinin 
üç yılda yayıldığını, yatırım yapan-
ların bir yıl içinde amorti ettikleri-
ni söyledi. Merkez açmak için mini-
mum 120 metrekare alan gerekiyor.

Beyaz eşyada
iyi bir yıl

RAKAMLARLA VESTEL
Vestel Beyaz Eşya AŞ, geçen yılı 

949 milyon 251 bin dolarlık net satış 
ve 16 milyon 834 bin dolar net 

dönem karı ile kapattı. 2009’da yüz-
de 54.8 olan kapasite kullanım yüz-

de 62.7’ye yükselirken, toplam satış-
ların yüzde 52’si Avrupa, yüzde 32’si 
yurtiçine, yüzde 16’sı diğer ülkelere 
yapıldı. Vestel’in 2010’dakmi yatırım 

miktarı ise 28.8 milyon dolar oldu.

Türk mobilyasını
Çinliler tanıdı

MOBİLYA sektörünün tasarım ve kalite açı-
sından önde gelen markalarından Alfemo, 
Çin’de düzenlenen Cıff Mobilya Fuarı’nda bü-
yük ilgi gördü. MOSDER üyesi markaların katı-
lımıyla zenginleşen fuarda, Alfemo bir çok ya-
bancı yatırımcıyla işbirliği yapma kararı aldı. 
Alfemo kurumsal çizgisinde, showroom mantı-
ğı ile sunulan mobilyaların arasında Disney li-
sanslı ürünler de yer aldı. Birçok ülkede Disney 
lisansörü olan Alfemo yeni modelleri Cars Pis-
ton Cup ve Princess’ı da dış piyasaya tanıttı. 

İZMİR Ticaret 
Borsası’nda pamuk 
piyasası sakin. Standart 
garanti pamuklar 7.10 
lira. İşlem olmadı. 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
piyasası kısmen alakalı. 
7-10 numara arası 
üzümler 3.55 ile 3.80 
lira. 30 ton işlem oldu. 

BORSA

Jak Eskinazi

Dursun
İnanır

Soğuk 
hava

tamam
GÜZELBAHÇE Beledi-

yesi, zor günler geçiren 
köylünün kurtuluşu 
için İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA) desteğiyle 
Çamlı’da inşa ettiği so-
ğuk hava deposunu ta-
mamladı. 198 bin liraya 
malolan 6 odalı 200 ton 
kapasiteli soğuk hava 
deposu 5 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandı. 

Pamuk 
sakin


