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Otomotiv ve Endüstri Yan Sanayinin
Global ‹smi GATES Türkiye'ye Yat›r›m Karar› Ald›
‹stanbul, 17 Ekim 2008 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Yat›r›m Ajans›) ve Tomkins plc'ye ba¤l›, dünyan›n en büyük otomotiv ve sanayi sistem
ve parça üreticilerinden Gates Corporation (Gates), bugün yapt›klar› ortak aç›klama ile, ﬂirketin ‹zmir Serbest Ticaret Bölgesi'nde bir üretim tesisi kuraca¤›n› duyurdu.
Türkiye'de gerçekleﬂen bu yat›r›m ile, Gates'in özellikle otomotiv kanad›nda yerel pazardaki büyüme potansiyelini de¤erlendirece¤i ve ülkemizin stratejik konumuna
paralel olarak Bat›, Do¤u ve Orta Do¤u pazarlar›ndaki giriﬂimci iﬂ gücüne eriﬂmeyi hedefledi¤i kaydedildi.
Yat›r›ma iliﬂkin olarak yapt›¤› aç›klamada Gates Corporation Baﬂkan› John Bohenick, Türkiye'deki bu giriﬂimlerinin, Avrupa otomotiv sektöründe giderek artan ürün
ve hizmet taleplerini karﬂ›lamalar›na olanak verece¤ini belirterek, “Gerek kaliteli iﬂ gücü, gerekse güçlü tedarik zemini ile buras› gerçek anlamda dinamik
bir co¤rafya. Ayr›ca var olan müﬂteri taban›m›z için de Türkiye giderek geliﬂen bir üretim üssü. Onlar›n baﬂar›s› Gates gibi güvenilir bir tedarikçi
iﬂ orta¤›na sahip olmalar›na da ba¤l›” ﬂeklinde konuﬂtu. Bohenick yat›r›m karar› alma sürecinde verdikleri destek ve çal›ﬂmalar› için Yat›r›m Ajans›'na özellikle
teﬂekkür etti.
Gates yat›r›m projesi kapsam›nda hayata geçirilecek yeni tesis ilk etapta özellikle Avrupa'da h›zl› bir ﬂekilde artan ya¤ pompas› ve kay›ﬂ taleplerini destekleyecek.
2008 y›l›n›n son çeyre¤inde temel atmay› hedefleyen Gates'in, 2010 y›l›nda üretime geçece¤i kaydedildi.
Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise, Gates'in Türkiye'de yat›r›m karar› almas›n› memnuniyetle karﬂ›lad›klar›n› belirterek, “Gates'in ülkemizdeki genç,
kaliteli ve motive iﬂ gücü ile büyümeye devam edece¤ine inan›yorum” dedi. Korkmaz ayr›ca bu yat›r›m›n Ajans'›n; “istihdam ve katma de¤er yaratarak, ülkemiz
verimlilik ve rekabet gücüne destek olan ve inovasyon kanal› ile bilgi ekonomisine geçiﬂimizi sa¤layan yat›r›mlar› getirmek” ana misyonu ile bire bir örtüﬂtü¤ünü
sözlerine ekledi.
Gates Corporation 25 ülkede faaliyet gösterdi¤i 60 nokta ile, dünyan›n en büyük otomotiv ve sanayi ürün, sistem ve parça üreticilerinden biri. ﬁirket ayr›ca Kuzey
Amerika'n›n en büyük kauçuk olmayan lastik üreticisi. Gates'in Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Körfez bölgelerindeki tüm büyük otomotiv
pazarlar›nda sat›ﬂ ve pazarlama faaliyetleri mevcut. 2007 y›l› gelirleri 5,8 milyar ABD dolar›na ulaﬂan Gates, dünyada 34.000 çal›ﬂan› ile hizmet veriyor.

