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Güney Koreli Çelik Devi POSCO, Bursa’da...
Eylül 2009'da Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'n›n “s›f›rdan yat›r›m” duyurusunu yapt›¤› global demir-çelik devi POSCO'nun, Bursa'daki 24 milyon ABD
dolar› de¤erindeki yeni yass› çelik iﬂleme tesisinin aç›l›ﬂ töreni, yat›r›m projesinin ilk etab› olarak gerçekleﬂti.
Bursa, 27 Ekim 2010 - Dünyan›n dördüncü büyük çelik üreticisi konumundaki Güney Koreli Pohang Iron and Steel Company (POSCO), T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m
Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n (TYDTA) kat›l›m›yla, ilk etapta 24 milyon ABD dolar›na mal olacak s›f›rdan yat›r›m›yla (“greenfield” yat›r›m) Bursa'daki yass› çelik iﬂleme
tesisinin aç›l›ﬂ törenini gerçekleﬂtirdi. POSCO'nun Türkiye'de planlanan y›ll›k 170.000 mt'luk üretiminin otomotiv sektörüne yönelik olarak gerçekleﬂece¤i kaydedildi.
Güney Koreli çelik devinin yat›r›m karar›, Kas›m 2009'da Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› taraf›ndan duyurulmuﬂtu.
Dünyan›n dördüncü büyük çelik üreticisi olan POSCO'nun 36 üretim tesisinde toplam 17.600 kiﬂi istihdam ediliyor. ﬁirketin y›ll›k üretim kapasitesi 30 milyon mt;
varl›klar›n›n de¤eri ise 37 milyar ABD dolar›. Aralar›nda Hindistan, Brezilya, ABD, Meksika, Kanada, Japonya, Avustralya ve Güney Afrika'n›n da bulundu¤u toplam 22
ülkede 42 çelik servis merkezi bulunan POSCO, ayn› zamanda dünyada ilk kez otomotiv d›ﬂ gövde panellerinde kullan›lan 590 Mpa s›n›f› yüksek dayan›ml› çelik levhalar›
geliﬂtiren ﬂirket olarak da tan›n›yor.
POSCO Merkez Sat›ﬂ Operasyonlar› Genel Müdürü Jung-suk Shin konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, “Türkiye'deki yass› çelik iﬂleme tesisi,
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 Jung-suk Shin, 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
teﬂekkür etmek isterim” dedi.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Dr. Hüseyin Aslan yat›r›mla ilgili olarak ﬂunlar› söyledi: “Bu proje, Ajans'›m›z›n öncelikli hedefleri aras›nda yer alan
'katma de¤er yaratan yat›r›mlar›n' ülkemize yönlendirilmesi aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir. Dünyaca tan›nan bir çelik devinin yat›r›m için
Türkiye'yi seçmesi ülkemizin yabanc› yat›r›mc›lar için bar›nd›rd›¤› f›rsatlara bir kez daha dikkat çekecektir. POSCO'nun nispeten küçük ad›mlarla
baﬂlayan yat›r›mlar›, orta vadede büyük boyuta ulaﬂabilecektir. Bu yat›r›m, dünyada son derece ilgi gören “greenfield” tabir etti¤imiz s›f›rdan bir
yat›r›m projesi olmas› aç›s›ndan da son derece de¤erli. Yaklaﬂ›k bir y›ll›k süreç içinde, yat›r›m karar›n›n al›nmas›ndan bugüne kadar devam eden
geliﬂmeler Ajans'›m›z ad›na gurur vericidir. Yat›r›m›n ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum.”

