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1986 yılında Bilecik1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımına başlayan Arslan
Alüminyum, ülkede yaşanan tüm ekonomik krizlere ve engellere rağmen girişimci ruhuyla
yatırımlarına devam etti. Bilecik’teki yatırımlarına son hızla devam eden Arslan
Alüminyum, yeni yatırımıyla 600 kişilik istihdam rakamını 3. Fabrikası ile 1000 kişiye
çıkartıyor. Yaklaşık 7 ay sonra faaliyete girecek olan büyük yatırımın ardından Arslan
Alüminyum Bilecik için çalışacak, kazandıracak.2010 yılında Türkiye de ilk 500 sanayici
arasına girmeyi başaran Arslan Alüminyum 2015 de hedefi ilk 250 sanayici arasına
girmek.

Bir devin doğuşu

1986 yılında Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 dönüm arazi üzerine yatırımına
başlayan Arslan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, bu yola ilk çıktığında sadece kafasında tek bir proje vardı.
Vatanına milletine ve ülkesine faydalı olmak isteyen Arslan, yıllar boyunca tek bir projesini geliştirdi. Ve başarmanın çalışmaktan ve
üretimden geçtiğine inanan Arslan, bugün Bilecik’in en büyük sanayi kuruluşu haline geldi. Mevcut 600 kişilik istihdamına 7 ay sonra
1000 çıkartacak olan dev kuruluş, hem Türkiye’nin, hem de Bilecik’in gülen ve üreten yüzü oldu.Arslan Alüminyum fabrikası Yönetim
kurulu başkanı ile gazetemiz editörünün yaptığı röportaj ilimizdeki yatırımcıların değerini ve büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne
serdi.

1986 yılında tek bir presle işe başlayan Mehmet Arslan, bugün 8 presle hizmet veriyor. Bundan birkaç yıl önce Bilecik 2.Organize
Sanayi Bölgesi'nde 80 dönümlük arazi üzerine 2.ci yatırımını da faaliyete geçiren Arslan Alüminyum, 3. büyük yatırımını ise yine
Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde 85 dönümlük arazi  üzerine kuruyor. Yaklaşık 7 ay içinde  bitecek olan yeni yatırımla Arslan
Alüminyum 30 milyonluk sermayesi  50 milyon avroya yükselecek.Bu hızlı büyümede Yatırımcı Mehmet Arslan’ın en büyük
destekçisi oğlu  K. Cenk Arslan,  kızları Pelin Arslan ve Pınar Arslan’ın yanı sıra  kardeşi Hüseyin Arslan.

Aylık 5 bin ton kapasite ve yeni yatırımlar.

Arslan Alüminyum tesislerinin aylık beş bin ton kapasiteyle üretim yapacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan,
“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında Türkiye’nin üretim kapasitesinin beş yüz milyar dolara yükseleceğini
belirtiyor. Biz sanayicilerin bunu başarması mümkün. Fakat başarabilmemiz için çalışmamız yatırım yapmamız şart.Biz Arslan
Alüminyum olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi.

Arslan ilk 500’te hedef 250

2010 yılı sonu rakamlarına göre Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren Arslan Alüminyum, hedeflerinin ise 2015 yılında ilk
250 sanayi kuruluşu arasına girmek olduğunu söyledi.  Arslan, ‘Düşünün ki Bilecik’e bir gün bir adam geliyor. Bütün kötü şartlar
içerisinde tüm olumsuzluklara göğüs geriyor. Ve tüm yatırımlarını bu topraklarda tamamlıyorsa ve bu kuruluşta Bilecik’teyse bu
Bilecik için büyük bir şanstır’ dedi.

Sanayici için Bilecik çok ideal

Yaşanan tüm ekonomik krizlere rağmen yatırımlarına devam ettiğini belirten Arslan, ‘Biz Bilecik’e tüm yatırımlarımızı tamamlıyoruz.
Her şeyimizi satıp buraya taşıdık. İkematgahımız ve tüm yatırımlarımız burada. Biz Bilecik’in ekmeğini yiyoruz. Bakın 1985 yılında
ben Bilecik’e İstanbul’dan 4 saatte geliyordum. Şu anda ise 2 saatte Bilecik’e geliyoruz. Gelecek senelerde biz Bilecik’e bir saatte
geleceğiz.Yakında hızlı tren ve körfez projesi gerçekleşiyor. Yani Bilecik İstanbul’un sanayi ayağıdır. Yatırımızı doğru yere
yaptığımıza eminim’ dedi.

Arslan ‘Türkiye’deki çoğu OSB  alanları boş duruyor. Fakat proje üzerinde baktığımızda  yerler satılmış. Bazı sanayiciler bunu rantta
çevirip yerleri kapatıyor. Ve yatırımların yapılmasını engelliyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bu şekilde gerçek sanayiciler,
yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Ben buradan rant peşine koşanlara da söylüyorum. Eğer ki gerçek yatırımlar yapacaksınız yer alın
ve yatırımlarınızı yapın, gerçek yatırım yapacak olan sanayicileri de engellemeyin’dedi.

Kalite problemimiz yok, üretimimizin %50 ihracat yapıyoruz

Ürettiğimiz ürünlerin%50 sini ihracat yapıyoruz. Bunun  % 40’ını Almanya, Belçika,Avusturya gibi Avrupa ülkelerine yaptıklarını
belirten Arslan %10’nuna doğu bloğuna İran,Irak,Suriye,Rusya Türkmenistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını söyledi. Bayiler
aracılığı ile bu ihracatları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Mehmet Arslan talep üzerine üretim yaptıklarını Afganistan’a bile
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ihracat yaptıklarını vurguladı.

Arslan ‘ Bir firma ürettiği malın % 40’nı Avrupa ülkelerine ihracat edebiliyorsa bu firma kalitesini kanıtlamış ve kalitesi zirve yapmıştır.
Bu durumda,  bizim ürettiğimiz hammadde dünyanın en kaliteli hammaddesidir’ dedi.

En büyük sorunumuz tevkifattır

Arslan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, 1986 yılında Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde 40  dönüm arazi
üzerine kurulan Arslan Alüminyum tesislerinin tamamen dolu olduğunu belirterek, ‘daha sonra Bilecik 2.Organize Bölgesi'nde 80
dönüm yer aldık. Bu alanın da yüzde 60’ı dolu durumda. Hatta bir yatırım projemiz daha var. Bu sene içerisinde inşaata
başlayacağız. Bu yatırımızda alüminyumun yüzey işlemiyle ilgili eloksal işlem yapacağız. Şuan yatırımlarımızın 5 bin ton aylık
kapasitesi var. Ayrıca 5 bin ton da döküm kapasitemiz var. Fakat şu anda en büyük sorunumuz tevkifattır. Çünkü Arslan aldığı tüm
malları KDV ile alıyor fakat tevkifat ile satıyor. Bizim bu 3. tesisi yapma amacımız yani hurdadan metal elde etme yatırımızda
sadece bu tevkifat kanunundan kurtulmak içindir. Bizim için bir alternatiftir. Biz hurdadan metal elde edeceğiz. Ve yüzde 18 KDV
vermeyeceğiz. Tevkifatla satacağız. Böyle olunca da yüzde 18 finansman maliyetlerini düşeceğiz.

Seydişehir’in 5 katı büyüğüz

Bu kapasiteyle de bizim yılda yirmi trilyon finans kazancımız olacak. Bizde bu parayı yatırımda kullandık. Bu beş bin ton kapasite
nedir peki, devletin sattığı Seydişehir kapasitesidir. Devlet Seydişehir benim sırtıma yüktür deyip satıyor, Seydişehir topraktan
üretiyor. Biz ise hurdadan üretir hale geldik. Sonuç itibariyle fark etmiyor. İkimizde bu metali işliyoruz. Üçüncü fabrikamızın yatırımını
yaparken de 240 bin tona göre tesisimiz hazırladık. Bu rakam ise Seydişehir’in beş katına denk geliyor. 2011’in Temmuz ayında biz
30 bin gurubunu devreye alacağız. İhtiyaç duydukça tesisimizin kapasitesini yükselteceğiz. İmkanlarımızın bütününü yatırdık buraya
sermayemiz büyüdükçe kapasitemizde büyüyecek. Bu da bugün şu anlama geliyor geri dönüşümde 240 bin ton mal ithal
etmeyeceksin tonunun 2 bin 650 dolar olduğunu düşünürseniz, bunun kaç milyon dolarını dışarıya vermeyip geri dönüşüm
projesinde eldeki hurdaları değerlendireceğiz.

Tüm mal varlığımız sattık buraya Yatırım yaptık

Biz bu yatırımı bundan sonra yıllarda mutlaka gerekli olduğu için yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye toplanan tüm hurdaları başka
ülkelere satmış. Şimdi biz bunun önünü kapadık ve bizde buna çözüm olarak hurdadan ülkemiz içim çok faydalı bir yatırım
gerçekleştirdik tüm mal varlığımızı sattık buraya yatırım yaptık dedi.
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