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POSCO'nun Kocaeli tesisi için imzalar tamam...

POSCO'nun 350 milyon ABD dolar› tutar›ndaki yass› paslanmaz çelik haddeleme tesisi projesi, Kibar Holding ve
Daewoo ortakl›¤› ile hayata geçiyor.

Kocaeli, 6 Ocak 2011 - T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n (Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans›), geçti¤imiz günlerde Türkiye'de yat›r›m karar›n› aç›klayan
Güney Koreli Pohang Iron and Steel Company (POSCO) ile gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›s›nda duyurdu¤u 350 milyon ABD dolar› tutar›ndaki yass› paslanmaz çelik
haddeleme tesisi projesi, Kibar Holding ve Daewoo ortakl›¤› ile hayata geçiyor.

Proje ortakl›¤›na iliflkin imzalar POSCO Paslanmaz ve Özel Çelikler Bölümü Baflkan› Chang Kwan Oh; Kibar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar; Daewoo
International Baflkan Yard›mc›s› Yang Yeon Hwang ve Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baflkan Yard›mc›s› ve Yat›r›m Tan›t›m Hizmetleri Daire Baflkan› Dr. Hüseyin Aslan
taraf›ndan, 6 Ocak 2010 tarihinde Kocaeli Emexotel (Grand Yükselifl Otel)'de düzenlenen törenle at›ld›. Törende Kocaeli Valisi Ercan Topaca; Kore Büyükelçisi Jae
Hyun Bae, devlet protokolü temsilcileri ve ifl çevreleri haz›r bulundu.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar, imza töreni s›ras›nda gerçeklefltirdi¤i konuflmada, “Türkiye'nin paslanmaz çelik üretimi, y›ll›k 300.000 mt'u
bulan yerel tüketimi karfl›lamakta yetersiz kalmaktad›r. Y›ll›k 200.000 mt'luk üretim kapasiteyle kurulacak yeni tesis, 350 milyon ABD dolar›na mal olacak ve
1.000 kifliye istihdam olana¤› sa¤layacak. ‹htiyaca göre tesiste kapasite art›r›m›na gidilecek. Yat›r›m›n bu y›l bafllamas› ve 2013 y›l›nda tamamlanmas› öngörülüyor.
Tesisin planlanan sürede tamamlanmas› ve belirlenen tarihte hizmete girmesi için, tüm yetkililerin ve yörenin deste¤ine ihtiyac›m›z var. Bu deste¤in esirgenmeyece¤ine
inan›yorum” dedi.

Kibar Holding ile yap›lan ortak giriflimden duydu¤u memnuniyeti ifade eden Daewoo International Baflkan Yard›mc›s› Yang Yeon Hwang, imza töreninde yapt›¤›
konuflmada tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte sevkiyatlar›n herhangi bir gecikme yaflanmadan gerçeklefltirilmesi ve operasyonlar›n aksamamas› için tüm gayretleriyle
çal›flacaklar›n›n alt›n› çizdi.

POSCO Paslanmaz ve Özel Çelikler Bölümü Baflkan› Chang Kwan Oh da Türkiye'nin kendileri için stratejik öneme sahip bir ülke oldu¤unu belirterek, “Türkiye'de
paslanmaz çelik fabrikas›n› kurarak güçlü bir üretim ve sat›fl üssü oluflturmak istiyoruz. Yak›n gelecekte paslanmaz çelik piyasas›nda söz sahibi olaca¤›z” fleklinde
konufltu.

Gerçekleflecek yat›r›m›n sadece Türkiye'nin de¤il, ayn› zamanda BDT, Orta Do¤u ve Avrupa ülkelerinin de artan talebini karfl›layacak derecede önemli oldu¤unu
belirten Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baflkan Yard›mc›s› ve Yat›r›m Tan›t›m Hizmetleri Daire Baflkan› Dr. Hüseyin Aslan, projeden Ajans olarak büyük heyecan
duyduklar›n› ifade etti.

350 milyon ABD dolar› de¤erinde ve “greenfield” olarak tabir edilen s›f›rdan yat›r›mla Kocaeli'nde As›m Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak paslanmaz çelik
so¤uk haddeleme tesisi, ilk etapta do¤rudan ve dolayl› olarak 1.000 kifliye istihdam olana¤› sa¤layacak. 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda temeli at›lacak tesiste y›ll›k 200.000
mt'luk üretim gerçeklefltirilecek.


