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Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› yak›n takibe ald›;
Güney Koreli POSCO, ikinci dev yat›r›m› için yine “Türkiye” dedi...
Geçti¤imiz Ekim ay›nda Bursa'da üretime geçen Güney Koreli küresel demir-çelik devi POSCO, bir buçuk ay gibi
k›sa bir sürede Türkiye'de ikinci dev yat›r›m›n› gerçekleﬂtirme karar› ald›. POSCO, 350 milyon ABD dolar› tutar›nda
bir yat›r›mla bu kez Kocaeli'nde paslanmaz çelik tesisi kuruyor.
‹stanbul, 17 Aral›k 2010 - Dünyan›n dördüncü büyük çelik üreticisi konumundaki Güney Koreli Pohang Iron and Steel Company (POSCO) ile T.C. Baﬂbakanl›k
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) bugün gerçekleﬂtirdikleri ortak yaz›l› aç›klamada, dünya devinin Bursa'da üretime geçmesinin hemen
ard›ndan Türkiye'de yeni bir yat›r›m karar› ald›¤›n› aç›klad›.
350 milyon ABD dolar› de¤erinde “greenfield” tabir edilen s›f›rdan yat›r›mla Kocaeli'nde hizmete al›nacak paslanmaz çelik so¤uk haddeleme tesisi, ilk etapta do¤rudan
ve dolayl› olarak 1.000 kiﬂiye istihdam olana¤› sa¤layacak. 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda temeli at›lacak tesiste y›ll›k 200.000 mt'luk üretim gerçekleﬂecek.

Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'ndan yak›n takip ve nokta at›ﬂ›
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Dr. Hüseyin Aslan, Türkiye'nin 2000 y›l›nda 90.000 mt olan ve 2009 y›l›nda 210.000 mt'a ulaﬂan paslanmaz çelik ihtiyac›ndan
yola ç›karak POSCO'yu yak›n takibe ald›klar›n› ifade etti. Dr. Aslan sözlerine ﬂöyle devam etti: “Ajans'›m›z›n öncelikli hedefleri aras›nda yer alan “katma de¤er”
ve “istihdam” yaratacak böylesi de¤erli bir yat›r›m› ülkemize kazand›rman›n gururu içerisindeyiz. Bu yat›r›m sayesinde, ülke ihtiyac›n› ithalat yoluyla
karﬂ›lad›¤›m›z paslanmaz çelik yak›n gelecekte ülkemizde ilk kez üretilecek. Türkiye söz konusu POSCO yat›r›m› ile birlikte bir üs haline gelip,
Do¤u Avrupa, Orta Do¤u ve BDT ülkelerine son derece stratejik bir sektörde de hitap etmiﬂ olacak.”
POSCO'nun Türkiye'de gerçekleﬂtirece¤i bu yat›r›m›, küresel büyüme çabalar›nda bir kilometre taﬂ› ve büyük bir s›çrama olarak gördü¤ünü vurgulayan Dr. Aslan, 27
Ekim 2010 tarihinde Bursa'da üretime geçen çelik iﬂleme fabrikas›n›n hemen ard›ndan al›nan bu dev yat›r›m karar›n›n, Ajans'›n beklentileri dâhilinde oldu¤una de¤indi.
Dr. Hüseyin Aslan, “Dünyaca tan›nan böylesi bir kuruluﬂun yat›r›m için Türkiye'yi seçmesi, küresel yat›r›mc›lar nezdinde ülkemizde var olan f›rsatlara
bir kez daha dikkat çekecektir. Nispeten küçük ad›mlarla baﬂlayan yat›r›mlar, orta vadede devasa boyutlara ulaﬂabilmektedir. POSCO'nun ‹zmit,
Kocaeli için ald›¤› bu yat›r›m karar›, buna en yak›n örneklerden biridir.” ﬂeklinde konuﬂtu.

G-20 toplant›lar› s›ras›nda Baﬂbakan Erdo¤an'›n POSCO üst yönetimi ile temaslar› karar›n h›zlanmas›nda etkili oldu
Ülkemizdeki makro göstergeler ve nitelikli iﬂ gücünün yat›r›m için Türkiye'nin seçilmesinde önemli bir rol oynad›¤›n› belirten Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan›
Dr. Hüseyin Aslan, “Ajans olarak 2008 y›l›nda Kore seminerimiz s›ras›nda att›¤›m›z tohumlar›n karﬂ›l›¤›n› bugün görüyoruz. Geçti¤imiz Ekim ay›nda
Bursa tesisinin aç›l›ﬂ›n›n hemen ard›ndan gelen karar sürecinin bu derece h›zlanmas›nda Say›n Baﬂbakan›m›z›n Kas›m ay›nda Güney Kore'de
gerçekleﬂen G-20 toplant›lar› s›ras›nda Ajans'›m›z taraf›ndan düzenlenen bir toplant›da POSCO CEO'su Chung Joon-yang ile görüﬂmeleri oldukça
etkili olmuﬂtur. Say›n Baﬂbakan›m›za ve tüm süreçte Ajans'›m›zdan desteklerini esirgemeyen Say›n Bakanlar›m›za teﬂekkürü bir borç bilirim.” dedi.
Dünyan›n dördüncü büyük ve lider çelik üreticisi olan POSCO'nun 36 üretim tesisinde 17.000 kiﬂi istihdam ediliyor. ﬁirketin y›ll›k üretim kapasitesi 32.3 milyon mt
2010; varl›klar›n›n sat›ﬂ geliri ise 29 milyar ABD dolar›. Aralar›nda Hindistan, Brezilya, ABD, Meksika, Kanada, Japonya, Avustralya ve Güney Afrika'n›n da bulundu¤u
toplam 20 ülkede 36 tesisi bulunan POSCO, Forbes Global listesinde 137. s›rada yer al›yor.
POSCO CEO'su Chung Joon-yang ise konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, "Türkiye'de ald›¤›m›z yat›r›m karar›, POSCO'nun yüz y›ll›k tarihinde
büyük önem taﬂ›yor” dedi. Projenin gerek Türkiye gerekse POSCO aç›s›ndan son derece verimli olaca¤›na inand›klar›n› belirten Chung Joon-yang, Türkiye ve Güney
Kore aras›nda var olan geçmiﬂe dikkat çekerek, “Türkiye yat›r›m›m›z, bölge aç›l›m› aç›s›ndan da önemli bir itici güç olacakt›r. Bu projenin hayata
geçirilmesi için bizlere her etapta son derece önemli katk›larda bulunan Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'na ve bizzat görüﬂme f›rsat› buldu¤um
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan› Say›n Recep Tayyip Erdo¤an'a desteklerinden dolay› teﬂekkür etmek isterim.” dedi.

