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AREVA T&D'den 66 Milyon Avro De¤erinde Yat›r›m
AREVA T&D'nin yat›r›m projesinin ilk etab›n› oluﬂturan, 300 kiﬂiye iﬂ imkan› sunacak 30 milyon avro de¤erindeki yeni da¤›t›m transformatörü
fabrikas›n›n temel atma töreni Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz
ve üst düzey temsilcilerin kat›l›m› ile gerçekleﬂti.
‹stanbul, 27 Temmuz 2008 - Elektrik iletim ve da¤›t›m sektöründe dünyan›n en büyük üç kuruluﬂundan biri olan AREVA T&D, Türkiye'deki büyüme stratejileri
do¤rultusunda toplam 66 milyon avro de¤erinde yat›r›m ile yeni tesisler kuruyor. 600 kiﬂinin istihdam edilece¤i yeni tesis yat›r›mlar›n›n ilk etab›n› 30 milyon Avro ile
TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan da¤›t›m transformatörleri fabrikas› oluﬂturuyor. Fabrikan›n temel atma töreni 27 Temmuz 2008 tarihinde Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ve üst düzey temsilcilerin kat›l›m› ile gerçekleﬂti.
Dünyan›n en büyük da¤›t›m transformatörü fabrikalar›ndan biri olacak yeni tesis için Gebze TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaﬂ›k 70 bin m2'lik arazi sat›n alan
AREVA T&D, bu fabrikas›nda üretime ise 2009 y›l›nda geçmeyi hedefliyor. Aç›l›ﬂ töreninde bir konuﬂma yapan AREVA T&D Ürün Grubu Baﬂkan› Ghislain LESCUYER,
yeni tesisin Türkiye'deki artan elektrik ekipmanlar› talebine cevap verece¤i gibi AREVA T&D'nin bölgesel teknoloji liderli¤i iddias›n› güçlendirecek ve bölgedeki geliﬂimini
destekleyecek anahtar bir yat›r›m oldu¤unu belirtti.
Yat›r›m›n 36 milyon avro tutar›ndaki ikinci etab›n› ise güç transformatörleri tesisinin geniﬂletilmesi ve servis grubunun hem Türkiye hem de yurt d›ﬂ› pazar›ndaki
özellikle trafo tamir, bak›m ve onar›m iﬂleri talebini karﬂ›lamak için kuraca¤› yeni fabrika oluﬂturuyor.
Korkmaz: “AREVA T&D, örnek bir projedir.”
Temel atma töreninde bilgi veren 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 beﬂ ay 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 30 milyon avro 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 Gebze 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.
Türkiye'de 40 y›l› aﬂk›n süredir faaliyet gösteren AREVA T&D, ilk olarak 1966 y›l›nda AEG-ET‹ Elektrik Endüstrisi A.ﬁ. ad› ve kamu ortakl›¤›yla kuruldu. 1997 y›l›nda
AEG'nin dünya genelinde iletim ve da¤›t›m kollar›n› ALSTOM'a devretmesiyle ALSTOM Elektrik Endüstrisi A.ﬁ. ad›n› alan firma, ALSTOM'un iletim ve da¤›t›m grubunu
AREVA'ya devretmesiyle de 2004 y›l›ndan itibaren faaliyetlerini AREVA T&D Enerji Endüstrisi A.ﬁ. ad› alt›nda sürdürüyor.
Halen Gebze'de 50.000 m2'lik kapal› alana sahip modern tesislerinde 1500 çal›ﬂan›yla en son teknolojileri kullanarak üretim yapan AREVA T&D; ﬂu anda Türkiye'nin
ve tüm AREVA T&D'nin en büyük transformatör fabrikas› konumunda ve y›lda 33 bin MVA üretim kapasitesine sahip. Firma, güç transformatörleri fabrikas›n›n yan›
s›ra y›lda 8000 MVA üretim kapasitesiyle da¤›t›m transformatörleri fabrikas› da alan›nda da oldukça iddial›. OG ﬂalt tesisleri ve cihazlar› fabrikalar› da bulunan AREVA,
sahip oldu¤u geniﬂ ürün yelpazesini, güçlü sat›ﬂ, servis ve anahtar teslimi proje hizmetleriyle destekliyor.

