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Yat›r›m Ajans›'ndan Güzel Haber
Alman otomotiv tedarik devi;
C. Rob. Hammerstein'dan Türkiye'ye 400 ‹stihdaml› Yeni Yat›r›m
‹stanbul, 12 Ocak 2009 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ile Alman otomotiv sanayi tedarikçi grubu C. Rob.
Hammerstein GmbH& Co. KG (CRH) taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada, CRH'nin Türkiye'de “s›f›rdan” bir yat›r›m için dü¤meye bast›¤› belirtildi. Motorlu araçlar
alan›nda dünyan›n say›l› komple koltuk yap›lar›, manuel ve elektronik koltuk ayarlar›, direksiyon mili ayarlar›, entegre çocuk koltu¤u ve hava yast›¤› panelleri üreticisi
olan CRH, büyüme stratejileri paralelinde gerçekleﬂtirece¤i yat›r›mla, üretiminin büyük bir bölümünü Marmara Bölgesi'ne taﬂ›yor. CRH taraf›ndan gerçekleﬂecek sıfırdan
yat›r›m›n her aﬂamas›nda T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n devrede oldu¤u kaydedildi.
Yaklaﬂ›k 3200 çal›ﬂan› ile dünya pazarlar›na hizmet veren Alman CRH; proje kapsam›nda Gebze'de 15.000 metrekarelik yeni bir üretim tesisi yat›r›m›na baﬂlad›.
Yap›lacak olan yat›r›m›n 15 milyon avroya ulaﬂmas› ve bu yeni yat›r›mla 400 kiﬂi için iﬂ imkan› yarat›laca¤› gelen bilgiler aras›nda. ﬁirketin Türkiye tercihinde ise
bölgenin lojistik konumunun ve kaliteli insan kayna¤›n›n etkin oldu¤u ifade edildi. Bu yeni tesisle, CRH Türkiye'deki otomobil üreticilerinin sevkiyat kanallar›n› önemli
ölçüde k›saltm›ﬂ olacak. CRH ayr›ca, Gölcük'te yer alan Ford'un ticari araç modeli “Transit”'in parçalar›n›n bir araya getirildi¤i Ford fabrikalar›na da ürün tedarik
edecek.
CRH Yönetim Kurulu Baﬂkan› Robert Houston yat›r›mla ilgili olarak, “Türkiye CRH'in ihtiyaç duydu¤u üretim koﬂullar›n› sa¤lama konusunda son derece
elveriﬂli. Büyük üreticilerin yak›n olmas› ve üretim maliyetlerinin di¤er ülkelere oranla daha uygun olmas› Türkiye'yi seçmemizde büyük rol oynad›.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n vermiﬂ oldu¤u deste¤e minnettar›z. Yat›r›m Ajans›; yat›r›m projemizin yer seçiminden, yasal
uyumluluk kurallar›na ve en ince detay›na kadar her önemli ad›m›m›zda bize yard›mc› oldu” ﬂeklinde konuﬂtu.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise, kriz gündemine ra¤men yat›r›mlar›n devam edece¤ine dikkat çekerek, “Türkiye özellikle dünyadaki
yaﬂanan olumsuzluklara ra¤men yat›r›mc›lar için ideal koﬂullar sunuyor. CRH'nin Türkiye'de yat›r›m karar› almas›n› memnuniyetle karﬂ›l›yoruz. Bu
dönemlerde stratejik ad›mlar atan kuruluﬂlar uluslararas› dalgalanmalar geçtikten sonra güçlü olarak ç›kacaklard›r. Türkiye bu aç›dan birçok
yat›r›mc›n›n seçece¤i do¤ru bir ülkedir” dedi. Korkmaz; Ajans'›n önceli¤inin ülkemize katma de¤er, istihdam ve vizyon katacak yat›r›mlar› kazand›rmak oldu¤unu
hat›rlatarak, özellikle “greenfield” tabir edilen s›f›rdan yat›r›mlar›n, ekonomik büyüme anlam›nda büyük önem taﬂ›d›¤›n› söyledi.

