GESBEY RÜZGAR KULELERİ A.Ş. SERİ ÜRETİME BAŞLADI

Gestamp Renewables şirketinin iştiraki olan Gestamp Wind Steel ve Faik Çelik Holding
tarafından hayata geçirilen GESBEY RÜZGAR KULELERİ A.Ş. seri üretime başladı. Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste üretilen ilk kulelerin teslimatı 2012
yılı Ocak ayında yapılırken, firma bir yandan da sipariş almaya devam ediyor.
24 Milyon Euro’luk bir yatırımla hayata geçirilen tesisin inşaatı 2010 yılının Eylül ayında
başladı. 2011 yılı Mayıs ayında tesisin tamamlanmasıyla başlayan personel eğitimlerinin
ardından Ağustos ayında deneme üretimine geçildi. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde
53 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan tesis, 17 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet
gösteriyor. Yılda 45 bin ton hammaddenin işleneceği, yılda 300 kule üretim kapasitesine
sahip, GESBEY A.Ş.’nin, yıllık ciro hedefi 80 milyon Euro. 50 ile 250 ton arasında değişen, 750
kilowattan 3 megawata kadar elektrik üretebilecek, 60 metre ile 120 metre arasındaki
yüksekliklere sahip kuleler iç ve dış pazara hizmet verecek. İspanyol DNV firmasından ISO
9001 belgesini geçtiğimiz aylarda alan GESBEY A.Ş. aynı zamanda GSI firması tarafından
denetlenerek DIN EN ISO 3834-2, DIN 18800-7 kaynak sertifikaları ile EN 1090-2 çelik yapı
işleri için teknik gerekler sertifikalarını da almaya hak kazanmıştır.
İthalatı azaltmayı hedefliyoruz
GESBEY A.Ş. bünyesindeki üretimlerle ilgili bilgi veren Faik Çelik Holding CEO'su Baran Çelik,
100 metre yüksekliğinde, 2.5 megavatlık ilk kule üretimini tamamladıklarını söyledi. 2.75
megavat gücünde 85 metre uzunluğunda bir kule siparişi daha aldıklarını ifade eden Çelik,
“İlk üretimi yurtiçine yaptık. Böylece ithal ikame yoluna giderek ithalatı azaltmayı
hedefliyoruz. Ama asıl pazarlarımız Karadeniz'e kıyısı olan komşu ülkeler ve Ege'ye kıyısı olan
Yunanistan." Dedi.
Limana ve rüzgarın bulunduğu bölgeye yakın olmanın avantajını kullanacak olan GESBEY’de
üretilecek kuleler Türkiye pazarının dışında Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna gibi Marmara,
Ege ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelere ihraç edilecek. GESBEY A.Ş. yıl sonuna kadar mevcut
alanına 18 bin metrekare ekleyerek 195 olan istihdam sayısını 220’ye yükseltecektir.
Faik Çelik Holding Hakkında
Beyçelik fabrikası ile 1976 yılında yola çıkan Faik Çelik Holding, bugün farklı sektörlerde
dünya devleriyle iş birliği yapan uluslararası bir markadır. Otomotiv yedek parça, enerji,
ısıtma sistemleri, turizm ve sigorta sektörlerinde hizmet veren Faik Çelik Holding, 2.000
çalışana sahiptir. Çevreci bir politikayı benimseyen Faik Çelik Holding, yenilenebilir
kaynaklara yatırım yapmak için ülkemizin en önemli ve verimli kaynaklarından biri olan
rüzgar enerjisine yöneldi. Elektrik üretmek için FC Enerji’yi, kule üretimi için ise GESBEY
Rüzgar Kuleleri şirketlerini İspanyol Gestamp ortaklığıyla hayata geçiren Holdingimizin amacı,
ülkemizin doğal enerji kaynaklarını en kısa sürede, en verimli şekilde ve en modern

teknolojilerini kullanarak ülke ekonomisine kazandırmaktır.

Gestamp Hakkında
Gestamp Anonim Şirketi, çelik, otomotiv yedek parça ve yenilenebilir enerji sektörlerinde
Avrupa’da lider çokuluslu bir şirkettir. Yenilenebilir enerji sektöründeki tüm metalik parçaları
eşsiz bir entegre modeli ile tedarik edebilen endüstriyel bir grup olan Gestamp
Renewables,parçaların tedarik edilmesi ve üretilmesinden, tanıtımına, yapımına, bakımına,
işletmesine ve rüzgar, güneş enerjisi ve biyomas proje geliştirilmesine kadar bir çok değer
zincirini içinde bulundurmaktadır.

