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Önde Gelen Alman Otomotiv Tedarikçisi
“Mubea” Türkiye'de bir üretim tesisi açıyor...
‹stanbul, 10 Ocak 2012 - Almanya merkezli otomotiv tedarikçisi Muhr und Bender KG (Mubea) ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Manisa'da
greenfield tabir edilen sıfırdan bir yatırım kararı aldı¤ını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, otomotiv uygulamalarına yönelik hafif komponentler alanında uzmanlaﬂmıﬂ bir ﬂirket olan Mubea, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde
süspansiyon sistemi sarmal yayları ve stabilizatör çubuklarının üretimine yönelik bir üretim tesisi açacak. 20 milyon EURO de¤erindeki tesisin 2012'de üretime
baﬂlaması ön görülüyor.
Mubea adı 90 yılı aﬂkın bir süredir yay teknolojisinde en yüksek kaliteli ürünlerle birlikte anılıyor. ﬁirketin kalifiye teknisyenleri ve mühendisleri ürün geliﬂtirmek ve
gelece¤e yönelik zorlukların üstesinden gelmek için en son teknoloji ürünü çözümler sa¤lamak üzere aralıksız çalıﬂmaktadırlar. Bugün, Mubea markalı ürünler dünya
çapında bütün otomobil üreticilerine tedarik edilmekte ve bu da markanın üstün baﬂarısını kanıtlamaktadır.
Yatırımın önemi hakkında konuﬂan Mubea CEO'su ve komandite orta¤ı Dr. Thomas Muhr konuyla ilgili olarak ﬂunları söyledi: “Türkiye, Avrupa'daki en büyük
otomotiv pazarlarından biri. Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip, son derece önemli ve rekabetçi bir ülke oldu¤unun farkındayız. Müﬂterilerimizin ihtiyaçlarını karﬂılamak
üzere bu piyasada yer almak istiyoruz. Bölgede Türk müﬂterilerimizle birlikte büyümeyi iple çekiyoruz. Bu projedeki de¤erli yardımlarından ötürü Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı'na teﬂekkür ederim.”
Daha önceden ithal edilmiﬂ parçaların yerel üretimi, bu yatırımın bir katma de¤eri olarak, ticari dengeyi iyileﬂtirmek ve Türk otomotiv sektörünün genel rekabet gücünü
arttırmak suretiyle Türk ekonomisine katkıda bulunacaktır.
TYDTA Baﬂkanı ‹lker Aycı, do¤rudan yabancı yatırımların, ev sahibi ülkenin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadıklarını ve Alman ﬂirketlerin Türkiye'deki
yabancı yatırımcılar listesinde en üst sıralarda yer aldıklarını ifade ederek ﬂunları söyledi: “Türk otomotiv sektörü hızla büyüyor ve talepler de giderek artıyor. Özellikle
Türkiye'ye yönelik do¤rudan yabancı yatırımlar sayesinde sektörde büyük bir baﬂarı elde ettik. Mubea küresel çapta faaliyet gösteren bir ﬂirket olarak Türkiye'ye
yatırım yapmayı tercih etti. Bu yatırım Türkiye'nin olanaklara açılan bir geçit oldu¤unun ve yabancı yatırımları çekmeye devam edece¤inin altını bir kez daha çizmiﬂtir.
Ülkemizin önümüzdeki on yılda en hızlı büyüyecek piyasalar arasında görüldü¤ü göz önüne alındı¤ında, bu hiç de ﬂaﬂırtıcı de¤il zaten.”

