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OSCHATZ'dan Kocaeli’nde 30 Milyon ABD Dolar› De¤erinde Yat›r›m
Yat›r›m Ajans›, beﬂ ay süren çal›ﬂmalar sonucunda, global demir-çelik; demirsiz metal prosesleri (bak›r, kalay, çinko, kurﬂun), kimya, petrokimya
ve gübre endüstrilerine tesis, proje ve altyap› üreten Essen-Almanya merkezli, sektörün pazar lideri ve teknoloji devi Oschatz'›n, büyüme stratejileri
do¤rultusunda Türkiye'ye yeni bir yat›r›m yapmas›n› sa¤lad›.
‹stanbul, 24 Ekim 2008 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Yat›r›m Ajans›) ile OSCHATZ Enerji ve Çevre Koruma Tesisleri A.ﬁ. (Oschatz) taraf›ndan
yap›lan ortak aç›klamada, Kocaeli Serbest Bölgesi'nde, toplamda 30 milyon ABD dolar› tutar›nda gerçekleﬂecek yeni yat›r›m›n, 450 kiﬂiye istihdam sa¤layaca¤› belirtildi.
Oschatz'›n yat›r›m karar›, Türkiye'de 13. y›l›n› dolduran firma için yeni bir döneme iﬂaret ediyor. Oschatz'›n uygulamaya ald›¤› yeni strateji kapsam›nda, ürün gam›n›
ve üretim kapasitesini geniﬂleterek, iﬂ ve ihracat hacmini art›rmay› hedefledi¤i, üretime 2009 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde geçilece¤i kaydedildi.
Yat›r›m kapsam›nda faaliyete geçecek yeni tesisin günümüzün artan enerji fiyatlar› ve çeﬂitlili¤i paralelinde vazgeçilmez olan çevre koruma beklentilerinin Oschatz
ürün gam› ad›na büyük önem taﬂ›d›¤›n› belirten OSCHATZ Enerji ve Çevre Koruma Tesisleri A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Berbero¤lu yapt›¤›
aç›klamada, “Yeni tesisimiz, firmam›z için özel bir önem taﬂ›makta olup giderek büyüyen ürün hacimlerimize ve ihracat pazarlar›m›za ulaﬂ›m
ihtiyaçlar›m›za yan›t verecek, sektördeki global liderlik iddiam›z› güçlendirecek anahtar bir yat›r›md›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Berbero¤lu 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›.
1849 y›l›nda kurulan Essen Almanya merkezli Oschatz tüm dünyada, ihtisaslaﬂt›¤› at›k ›s› de¤erlendirme ve geri kazan›m› tesisleri mühendisli¤i ve imalat› konular›nda
150 y›l› aﬂan tecrübesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Uzun y›llar›n birikimi ile demir-çelik endüstrisi ve yan› s›ra metalurji endüstrisi, kimya ve petrokimya endüstrileri
için tesisler, anahtar teslimi güç santralleri ve kat›-s›v›-gaz at›klar›n termik de¤erlendirilmesi amac› ile üniteler kuran ﬂirket; Türkiye'de önümüzdeki dönem 35 milyon
ABD dolar› üzerinde y›ll›k bazda bir ciro hedefliyor. Oschatz'›n, ihracat kapasitesinin % 95'lerin üzerinde olmas› projenin önemini daha da art›r›yor.
Oschatz'›n Türkiye'de büyüme karar› hakk›nda Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise, firman›n öncelikle emek-yo¤un üretimleri çerçevesinde, iyi e¤itimli, kaliteli
ve s›f›r hata ile çal›ﬂabilecek teknik bir kadro ve eksiksiz altyap› talebi oldu¤undan söz ederek, “Mevcut uluslararas› yat›r›mc›lar›n geniﬂleme projelerinin,
böylesi bir global gündemde 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,
Oschatz'›n geniﬂleme projesi de buna güzel bir örnektir. Ülkemiz, bu kaliteli insan kayna¤›na ve uluslararas› dev isimlerin ihtiyaç duydu¤u altyap›
zenginli¤ine sahiptir” dedi. Projenin Türkiye'de hayata geçirilmesinde Ajans'›n etkin rolü oldu¤unu ifade eden Korkmaz, 450 kiﬂilik istihdam›yla, projenin Kocaeli
Serbest Bölgesi'nde yer almas›n›n, katma de¤eri yüksek yat›r›mlar›n ülkemizin uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂ gücüne olan inanc›n›n bir göstergesi oldu¤unu sözlerine ekledi.

