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ENPAY'dan Stratejik Bir Ad›m!
ENPAY, Kocaeli’nde 40 Milyon Avro ve ve 250 Ek ‹stihdaml› Yat›r›mla
Transformatör Hammaddesi Üretimine Geçiyor
‹stanbul, 19 Ocak 2009 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ile ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yat›r›m A.ﬁ (ENPAY
Grubu) taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada, Kocaeli'nde toplamda 40 milyon avroluk yatırımla kurulacak yeni tesisin, 250 ek istihdam sa¤layaca¤› belirtildi. Transformatör
sanayisinin ana girdilerinden olan transformerboard (trafo içi yal›tkan karton plaka) hammaddesini geniﬂleyen tesislerinde üretecek olan ENPAY'›n yat›r›m karar›,
Türkiye'de 30. y›l›n› dolduran firma için yeni bir döneme iﬂaret ediyor. Y›ll›k 10.000 ton olarak planlanan hammadde üretimine, Haziran 2009 tarihinde geçilece¤i
kaydedildi.
Yat›r›m kapsam›nda faaliyete geçecek üretim tesisinin, dünyada ç›¤ gibi büyüyen elektrik enerjisi talebi paralelinde, artan üretim ve da¤›t›m ihtiyaçlar› ile bire bir
örtüﬂtü¤ünü vurgulayan ENPAY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Murat Yürekten yapt›¤› aç›klamada, “Enerji sektörünün dama taﬂlar›, orta-yüksek
ve çok yüksek gerilimli trafo olarak tabir edilen transformatörlerdir. Ülkemizde trafo üretimi gerçekleﬂtiren irili ufakl› 40 civar›nda fabrika bu sektörü
oluﬂturmakta; ancak trafolar›n ana girdisi olan transformerboard yal›tkanlar› hâlihaz›rda ithal edilmektedir. Bu alanda, global çapta say›l› oranda
tedarikçinin varl›¤› ise artan ihtiyac› karﬂ›lamada yeterli olamamaktad›r. Bizler, stratejik yat›r›m›m›z ile ülkemizin bu yöndeki bütün ihtiyac›n›
karﬂ›lamakla kalmay›p, ihracatta ciddi baﬂar›lara imza atarak, ekonomimize katk›da bulunmay› hedeflemekteyiz” ﬂeklinde konuﬂtu. Yürekten aç›klamas›nda;
planlanan y›ll›k üretimin, Türkiye'nin hâlihaz›rda ithal etmek durumunda oldu¤u tüm ihtiyac›n› karﬂ›layaca¤›n›, dünyada say›l› noktada gerçekleﬂen toplam üretimin
ise %15'ine tekabül etti¤ini vurgulad›.
Murat Yürekten aç›klamas›n›, “Yerli ve do¤rudan yabanc› sermayeli yat›r›mlarda, yat›r›mc›lar›n karﬂ›laﬂabilecekleri engel ve sorunlar›n tespitinde ve
çözümünde ciddi destek sa¤lamakta olan, bu yat›r›m›m›zda da bize ciddi anlamda destek veren Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'na teﬂekkürlerimizi
iletmek isteriz” diye tamamlad›.
1979 y›l›nda kurulan ENPAY, dünya trafo sektörünün birkaç önemli tedarikçisi aras›nda yer al›yor. Firma hâlihaz›rda yüksek teknolojili manyetik ürünler ve çok yüksek
gerilimli trafolar için yal›tkan komponentler üreterek 50'den fazla ülkede ABB, Areva, Hyundai, Hyosung, Hitachi, Siemens, Toshiba ve TBEA gibi global dev gruplar›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor. 2008 y›l› cirosu yaklaﬂ›k 120 milyon avro olarak gerçekleﬂen firman›n, ihracat kapasitesinin % 70'lerin üzerinde olmas› projenin önemini ayr›ca
art›r›yor. 1000'e yak›n çal›ﬂan› ile hizmet veren ENPAY, 140'›n üzerindeki mühendis ve akademisyen kadrosu ile AR-GE çal›ﬂmalar› yürütüyor.
Projenin büyük bir dikkatle takip edildi¤ini ifade eden Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, Ajans'›n ülkemize katma de¤er, istihdam ve vizyon katacak
yat›r›mlar› kazand›rmak önceli¤i ile bire bir örtüﬂen bu projenin, ülkemizi bir kez daha dünya gündemine taﬂ›yaca¤›n› ve yat›r›mc›lar nezdinde son derece olumlu
tepkiler uyand›raca¤›n› söyledi. Korkmaz, sadece Türkiye'de yerli sanayinin ihtiyac›n› karﬂ›lamakla kalmay›p, ihracat girdisi de sa¤layacak olan böylesi stratejik bir
yat›r›m›n, önemli bir kazan›m oldu¤unu ve Türkiye'nin d›ﬂ ticaret dengesi aç›s›ndan lehimize sonuçlar do¤uraca¤›n› da sözlerine ekledi.

