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Dünyadaki 3 büyükten biri;
AREVA T&D, Türkiye'yi Seçti
T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›, beﬂ ay süren çal›ﬂmalar› sonucunda, dünyan›n üç büyük enerji aktar›m ve da¤›t›m ﬂirketlerinden
biri olan AREVA T&D Division'›n, büyüme stratejileri do¤rultusunda Türkiye'ye yat›r›m yapmas›n› sa¤lad›.
‹stanbul, 22 May›s 2008 - Yat›r›m Ajans› ve AREVA T&D Division taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada toplamda 105 milyon ABD dolar› tutar›nda gerçekleﬂecek
yeni yat›r›m›n, 600 kiﬂiye istihdam sa¤layaca¤› belirtildi. AREVA T&D Division'›n yat›r›m karar›, Türkiye'de 40. y›l›n› dolduran firma için yeni bir döneme iﬂaret ediyor.
AREVA T&D uygulamaya ald›¤› yeni strateji kapsam›nda, ilk etapta yaklaﬂ›k 50 milyon ABD dolar› tutar›nda yat›r›m için ülkemizi seçerek, dünyadaki en büyük da¤›t›m
transformatörü üretim tesislerinden birini Türkiye'de aç›yor.
Yat›r›m kapsam›nda faaliyete geçecek yeni tesisin; AREVA T&D Division'›n bölgesel rekabet ve lider konum için kilit bir role sahip oldu¤unu belirten AREVA T&D
Aktar›m ve Güç Da¤›t›m Bölümü Baﬂkan Yard›mc›s› Ghislain LESCUYER yapt›¤› aç›klamada, “Yeni fabrikam›z, firmam›z için özel bir önem taﬂ›makta olup
Türkiye'nin elektrik ekipmanlar› talebine cevap verece¤i gibi, bölgesel teknoloji liderli¤i iddiam›z› güçlendirecek anahtar bir yat›r›md›r” ﬂeklinde
konuﬂtu.
LESCUYER aç›klamas›n›, ”Bu yat›r›m›m›zda bize destek olan, do¤rudan Say›n Baﬂbakana ba¤l› Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'na ve Say›n
Sanayi Bakan›'na teﬂekkürlerimizi iletmek isteriz” diye tamamlad›.
Bu yeni yat›r›m›n ard›ndan, AREVA T&D Division'›n hayata geçirece¤i 55 milyon ABD dolar› bütçeli ikinci yat›r›m ile gerek Frans›z gerekse di¤er uluslararas› yat›r›mc›lar›n
Türkiye'ye olan ilgisinin daha da artaca¤› ifade edildi. Ülkemizin enerji alan›ndaki at›l›mlar›n› destekleyen ve tamamlayan bir yat›r›m olan enerji iletim ve da¤›t›m
ürünleri konusunda faaliyet gösteren firman›n, ihracat kapasitesinin %80'lerin üzerinde olmas› da projenin önemini ayr›ca art›r›yor.
AREVA T&D Division'›n yeni yat›r›mlar› için Türkiye'yi seçmesi konusunda bir aç›klama yapan Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan KORKMAZ,
al›nan karar›n istihdam, katma de¤er ve ihracat aç›s›ndan ideal bir de¤erde oldu¤unu vurgulayarak, “Dünyadaki do¤rudan yabanc› yat›r›m hareketleri izlendi¤inde,
mevcut uluslararas› yat›r›mc›lar›n geniﬂleme projelerinin çok önemli oldu¤unu görüyoruz. Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› olarak son beﬂ
ayd›r üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z, Areva T&D Division'›n geniﬂleme projesi de buna bir örnektir. Say›n Baﬂbakan'›m›z›n da bilgisi dahilinde Sanayi
Bakanl›¤›m›z, Kocaeli Valili¤i, Kocaeli Sanayi Odas› ve TOSB yönetimiyle sa¤lad›¤›m›z güçlü koordinasyonla, ilk ad›mda 50 milyon ABD dolar› ve
300 istihdam çap›ndaki bu projeyi ülkemize kazand›rm›ﬂ bulunuyoruz. Projenin, rakip Do¤u Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'de hayata geçirilmesinde
Ajans'›m›z›n etkin rolü olmuﬂtur. 300 kiﬂilik istihdam›yla, projenin Kocaeli TOSB'da yer almas›, katma de¤eri yüksek yat›r›mlar›n ülkemizin uzmanlaﬂm›ﬂ
iﬂ gücüne olan inanc›n›n da bir göstergesidir” ﬂeklinde konuﬂtu.

