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‹spanyol Befesa, 120 Milyon Dolar De¤erinde Yatırımla
‹zmir ve Adana’ya Geliyor...
‹stanbul, 17 Temmuz 2012 - T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı), enerji ve çevre sektörlerine sürdürülebilir kalkınma
için yenilikçi teknoloji çözümleri sunan Abengoa bünyesinde faaliyet gösteren, endüstriyel atık arıtma ve geri dönüﬂüm alanlarında dünyanın lider uluslararası ﬂirketi
Befesa ile düzenledi¤i ortak basın toplantısında; ﬂirketin almıﬂ oldu¤u yatırım kararını açıkladı.
Ekonomi Bakanı Zafer Ça¤layan’ın yanı sıra, Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı Baﬂkanı ‹lker Aycı ve Befesa Yönetim Kurulu Baﬂkanı Javier Molina Montes’in katılımı
ile gerçekleﬂen toplantıda, yatırımla, ‹zmir ve Adana'da çelik tozunun geri kazanımını sa¤layacak iki tesis açılaca¤ı ifade edildi.
Befesa, Türkiye’de Kanadalı ve borsaya kayıtlı Silvermet Inc. ile ortak giriﬂim olarak faaliyet gösteriyor. Bu ortak giriﬂimle, toplamda 120 milyon USD civarında
gerçekleﬂecek olan yatırım kapsamında hayata geçecek tesislerin her biri 110 bin ton çelik tozu arıtım kapasitesine sahip olacak ve tesislerde 130’u do¤rudan,
toplamda 330 kiﬂiye istihdam sa¤lanacak. Arıtım sonrası elde edilecek 80 bin ton yıkanmıﬂ waelz oksit nihai ürünün tamamı ise ihraç edilecek.
‹spanyol asıllı Befesa’nın yatırımı, çevre boyutu ile de büyük önem taﬂıyor. Kurulacak tesisler sayesinde, çelik endüstrisinden çıkan ve tehlikeli bir atık olan çelik
tozu; en güvenli ve çevreci yöntemlerle artık geri kazanılabilecek. Hali hazırda, Türkiye’deki demir çelik endüstrisinden yılda yaklaﬂık olarak 500 bin ton çelik tozu
açı¤a çıkıyor. Söz konusu Befesa yatırımı ile ülkemizde yıllık bazda açı¤a çıkan yekün çelik tozunun yaklaﬂık yüzde 45’i; bu tesisler ile bertaraf edilecek ve ekonomiye
geri kazandırılacaktır.
Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı Baﬂkanı ‹lker Aycı, Befesa ile Ajans olarak ilk günden bu zamana 20 aylık bir süreçte çalıﬂmalarda bulunduklarını belirterek; “Bu yatırım,
Türkiye’ye getireceﬂi teknoloji, yarataca¤ı istihdam ve ihracatımıza yapaca¤ı pozitif etkilerinin dıﬂında çevreye yapaca¤ı olumlu katkılarından dolayı da bizim için
büyük bir önem arz etmektedir. Befesa, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya ve ‹sveç’te sürdürdü¤ü faaliyetlerinin arasına Türkiye'yi de eklemiﬂtir. Ülkemize böyle
bir yatırımı kazandırmıﬂ olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.
Befesa Yönetim Kurulu Baﬂkanı Javier Molina Montes ise; “Endüstriyel atıkların geri kazanım ve geri dönüﬂümünü sa¤layacak bu yatırımla, Türkiye’nin sürdürülebilir
geliﬂimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 2011 yılından itibaren her aﬂamada Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı ile ilerledi¤imiz bu projede katkılarından
dolayı baﬂta Sayın ‹lker Aycı’ya ve eme¤i geçen tüm ekibe teﬂekkürü bir borç bilirim.” dedi.
‹spanyol dev Abengoa ﬂemsiyesi altında faaliyet gösteren, önde gelen uluslararası ﬂirketlerden olan Befesa, 1993 yılında endüstriyel atık yönetimi alanlarında sürdürülebilir
kalkınma için yenilikçi teknoloji çözümleri sunmak amacı ile kurulmuﬂ. Befesa aynı zamanda Türk-‹spanyol Resmi Ticaret ve Sanayi Odası Baﬂkanlı¤ı ünvanını taﬂıyor.

