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Hintli Polyplex Çorlu’ya 150 Milyon Dolar ‹le Geliyor...
‹stanbul, 29 Mayıs 2012 - T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Yatırım Ajansı), dünyanın en büyük ince polyester film üretcilerinden Polyplex ile
düzenledi¤i basın toplantısında Hintli devin yatırım kararını açıkladı. Ekonomi Bakanı Zafer Ça¤layan'ın katılımı ile gerçekleﬂen toplantıda, 150 milyon USD tutarındaki
yatırımla, Tekirda¤ Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'nde yeni PET reçine ürün serisi için yeni bir üretim tesisi açılaca¤ı ifade edildi.
150 milyon USD tutarında; iki aﬂamalı olarak gerçekleﬂecek olan yatırım kapasamında hayata geçecek tesisin yıllık üretim kapasitesi yaklaﬂık 600bin ton olacak ve
üretim tesisinde 250 kiﬂi için do¤rudan istihdam imkanı oluﬂacak. Tesisin yıllık ticaret hacminin de 1 milyar USD civarında olması bekleniyor. 2012 senesinin ilk
yarısında gerçekleﬂtirilmesi planlanan temel atma törenini takiben, ve bu kapasitenin yüzde 70-80'i Avrupa, ABD ve Rusya pazarlarına ihracata ayrılacak.
Yatırım Ajansı Baﬂkanı M. ‹lker Ayci, Polyplex'i Ajans olarak yakından takip ettiklerini belirterek, “Ülkemize böyle bir yatırımı kazandırmıﬂ olmaktan dolayı gururluyuz.
Bu yatırımın hacim ve potansiyeli son derece de¤erli oldu¤u gibi, getirece¤i katma de¤erler de önemli. Bu yatırım Türkiye'nin halihazırda ithal etti¤i bir ürünün önemli
bir ihracatçısı olmasına olanak sa¤layacak. Yabancı yatırımcıları ülkemizde yatırım yapmaya teﬂvik ederken aradı¤ımız katma de¤erler de bu tür de¤erler.” dedi.
Polyplex Kıdemli Baﬂkan Yardımcısı Kapil Gupta da konuyla ilgili olarak ﬂunları söyledi; “Avrupa ve Akdeniz pazarlarındaki konumumuza odaklanmak ve payımızı
artırmaya yönelik olarak Türkiye’de polyester film üretim tesisi kurmak için adımlar attık ve Eylül 2004'te Polyplex Europa Polyester Fim San. Ve Tic. A.ﬁ. adında bir
ﬂirket kurduk. Bu kararı almıﬂ olmaktan dolayı çok memnunuz. Bugün açıkladı¤ımız yatırımın büyüme planının bir parçası olmadı¤ını, tamamen yeni bir yatırım
oldu¤unu özellikle belirtmek istiyorum. Yeni tesisimiz Tekirda¤ Çorlu’daki Avrupa Serbest Bölgesi'nde yer alıyor. Serbest Ticaret Bölgeleri yo¤un ihracat/ithalat
operasyonları için uygun bir yatırım ortamı sunuyor. Tesisimizin konumu sayesinde, son 3-4 senedir kapasitede herhangi bir artıﬂ yaﬂanmamasına karﬂın büyümeyi
sürdüren büyük Batı Avrupa pazarına da girebiliyoruz. Bu pazar önemli miktarda ithalat yapıyor.
Tesisimizin yeri aynı zamanda Asya ve Avrupa arasında da bir köprü görevi görüyor ve tesisimiz Ortado¤u, Amerika, Rusya / Ba¤ımsız Devletler Toplulu¤u ve Orta ve
Do¤u Avrupa pazarlarına da hizmet verecek. Bu proje global bir varlık oluﬂturma ve dönüﬂmekte olan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli müﬂterilerle
iﬂbirli¤i yapma planımızın önemli bir parçası. Yatırım Ajansı'na verimli çalıﬂmaları ve bu karar verme sürecinde bize sundukları destekten dolayı teﬂekkür ederim.”
Polyester ve polipropilenden üretilen yüksek performanslı plastik film pazarında dünya liderlerinden biri olarak görülen, Grub'un amiral gemisi Polyplex Corporation
Ltd., 1980'de kuruldu. ﬁirketin Hindistan, Türkiye ve Tayland'da üretim tesisleri bulunuyor, ABD'de de yeni bir yatırımla üretim tesisi inﬂaatı sürüyor. ﬁirket dikey
ﬂekilde entegre çalıﬂıyor. Üretime dönük olarak reçine hammaddesini ve satıﬂa dönük olarak da özel amaçlı metalleme, silikon kaplama ve sıkma kaplama ürünlerini
sunuyor. Ayrıca engel zarı, termal laminat ve release liner satıyor. 2010 - 2011 döneminde Polyplex 530 milyon USD gelir elde etti¤ini açıklamıﬂtı. Grubun 2013 2014 döneminde gelirlerini 1 milyar USD'a çıkarması bekleniyor.

