
                                                            
 

 

Başbakanlık Yatırım Ajansı ile geçtiğimiz ay yatırım kararı duyurulan 

otomotiv sektörüne yönelik şasi üretim tesisinin temeli atıldı. 

Alman ThyssenKrupp, Kocaeli’nde İkinci Fabrika İçin Temel Attı 

Kocaeli, 14 Nisan 2011 - Almanya merkezli malzeme ve teknoloji grubu ThyssenKrupp ile 

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (Başbakanlık Yatırım Ajansı) 

geçtiğimiz ay basına duyurduğu otomotiv yan sanayi yatırımının temel atma töreni Devlet 

Bakanı Zafer Çağlayan ve T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı 

M. İlker Aycı’nın katılımıyla 14 Nisan Perşembe tarihinde Kocaeli, Gebze’de gerçekleştirildi. 

ThyssenKrupp Metalforming CEO’su Rudolf Helldobler ile ThyssenKrupp 

Metalforming Türkiye Genel Müdürü Ufuk Yarlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen temel 

atma töreni görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi. 2007 yılı sonunda Kocaeli’nde üretime 

geçen ilk tesisin ardından ikinci yatırım kararıyla otomotiv sektörü için hayati önem taşıyan 

şasi ve gövde aksamı üretecek olan tesis için 30 milyon avroluk yatırım yapıldı. 

Temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştiren ThyssenKrupp Metalforming CEO’su 

Rudolf Helldobler, “ThyssenKrupp Metalforming olarak dünya genelinde çeşitli ülkelere 

yaptığımız yatırımları incelediğinizde, başlayan projelerin zaman içinde ne boyutta 

yatırımlara dönüştüğünü görebilirsiniz. Bu yatırım, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 

olan otomotiv sektörüne verilen önem sebebiyle bizim için çok değerli. Biz buraya 

kalmaya geldik; buradaki yatırım bölge açılımı açısından önemli bir itici güç olacak. Bu 

projenin hayata geçirilmesi için her etapta son derece önemli katkılarda bulunan 

Başbakanlık Yatırım Ajansı’na özellikle teşekkür etmek isterim” dedi. 

Tesisin 2013 yılının Ocak ayında tam kapasite üretime geçerek yıllık 50.000 mt’luk üretim 

gerçekleştireceğini belirten ThyssenKrupp Metal Forming Türkiye Genel Müdürü Ufuk Yarlı 

ise, “Mevcut 17 üretim tesisinde toplam 7.000 kişi istihdam ediliyor. Şirketin yıllık 

üretim kapasitesi 550.000 mt; 2010 yılı satış geliri ise 1,1 milyar avro. Aralarında 

Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Polonya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu toplam 

yedi ülkede faaliyet gösteren böylesi büyük bir şirketin ülkemize ikinci kez yatırım 

yapma kararı alması gelecek açısından umut vericidir” dedi. 

Global çapta faaliyet gösteren bir şirketin yeni bir genişleme kararıyla yeniden Türkiye’yi 

seçmesinin, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Başbakanlık Yatırım 

Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, tören esnasında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: 

“2007 yılı sonunda Kocaeli’nde üretime geçen ilk tesisinin ardından, ikinci bir hamle ile 

genişleme kararı alan ThyssenKrupp, aslında uluslararası yatırımcılara bir mesaj 

vererek Türkiye’nin yatırım kararı açısından ne denli doğru bir merkez olduğunu bir 

kez daha teyit etmiştir. Şüphesiz ki, dünyaca tanınan böylesi büyük bir şirketin yatırım  



                                                            
 

için ikinci kez Türkiye’yi seçmesi küresel yatırımcılar nezdinde Türkiye’de var olan 

fırsatlara bir kez daha dikkat çekecektir.”  

Yapılan konuşmaların ardından Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Başbakanlık Yatırım Ajansı 

Başkanı M. İlker Aycı, ThyssenKrupp Metalforming CEO’su Rudolf Helldobler ve 

ThyssenKrupp Metal Forming Türkiye Genel Müdürü Ufuk Yarlı tesisin temelini attılar. 

 


