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Yerli Otomobile Alman Deste¤i...
Dünya motor devi FEV Türkiye’de!
‹stanbul, 01 Aralık 2011 - Almanya Aachen merkezli dünyanın lider ileri teknoloji güç üretim ve araç teknolojileri geliﬂtirme ﬂirketi FEV GmbH (FEV), Türkiye
pazarında faaliyete geçti.
Türkiye pazarına girme kararı ve bu kararını takip eden tüm yatırım sürecinde, T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı) deste¤iyle
hareket etti¤i kaydedilen FEV'in söz konusu yatırımının stratejik önemi ve gelece¤e yönelik planları, Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı Baﬂkanı M. ‹lker Aycı, FEV Do¤u
Avrupa ve Asya Bölgelerinden sorumlu Baﬂkan Yardımcısı Dr. Michael Wilhelm, FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez'in katıldı¤ı toplantıda paylaﬂıldı.
FEV GmbH, küresel büyüme stratejisi do¤rultusunda, Avrupa'nın en büyük araç üretim üslerinden biri olan Türkiye pazarındaki faaliyetleriyle pazardaki fırsatları
yakalamayı hedefliyor. FEV Türkiye ofisinin baﬂında ise Dr. Taner Göçmez bulunuyor. Göçmez, yatırımla ilgili olarak öncelikli hedeflerini “yerel mühendislik ve danıﬂmanlık
hizmetleri pazarının geliﬂtirilmesi” ﬂeklinde özetledi.
FEV Türkiye'nin olası müﬂteri tabanını a¤ırlıklı olarak otomobil, kamyon, tır, orta ölçekli araç, otobüs ve tarımsal araç üreticileri ve tedarikçilerinin oluﬂturması bekleniyor.
Aynı zamanda savunma endüstrisi gibi otomotiv sektörü dıﬂında kuruluﬂlara da hizmet verecek FEV Türkiye'nin, ﬂimdiden birçok üretici ile görüﬂme halinde oldu¤u
kaydedildi.
Baﬂka Ülkelerin Yaptı¤ını Türkiye Neden Yapmasın; Yerli Oto Hayal De¤il...
FEV Dogu Avrupa ve Asya'dan sorumlu Baﬂkan Yardımcısı Dr. Michael Wilhelm, Türkiye pazarına girme kararıyla ilgili olarak, Türkiye'de mühendislik ve danıﬂmanlık
hizmetlerine yönelik talebin arttı¤ını belirterek, “Bu talep öncelikli olarak modern bir ihracat endüstrisi oluﬂturma çabalarından besleniyor. Klasik üretim faaliyetlerinin
yanı sıra, özellikle Ar-Ge çalıﬂmaları büyük önem arz ediyor, ki iﬂte bizler de tam bu noktada hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.
Konuﬂmasında baﬂka ülkeler için yerli otomobil projesi kapsamında FEV tarafından motor geliﬂtirildi¤ini hatırlatan Wilhelm; Türkiye'de yerli araç üretiminin gündemde
oldu¤u bir dönemde pazara giriﬂ yaptıklarını; yerli araç projesinde önemli bir oyuncu olmaya aday olduklarını söyledi. Wilhelm; “Dünyanın sayılı otomotiv üretim
merkezlerinden biri olan Türkiye'nin yerli araç projesi kesinlikle hayal de¤il. Gerekli her türlü kaynak bu ülkede mevcut. Yeri gelmiﬂken pazara girme kararımız ve
takip eden süreçte bize her konuda destek veren Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı'na teﬂekkürü borç bilirm” ﬂeklinde konuﬂtu.
Türkiye pazarına girme kararının global büyüme stratejilerinin önemli bir parçası oldu¤unu ifade eden Wilhelm, ayrıca Türkiye'nin AB ile Asya ve Yakın Do¤u ülkeleri
arasında önemli bir köprü görevi üstlendi¤ini ve böylelikle FEV için yeni pazarlara açılma adına kilit rol oynadı¤ını vurguladı.
‹lk etapta 5 Türk mühendis ile yola çıkan yatırım, önümüzdeki yıl bünyesine dâhil edece¤i 15 mühendis ile bu sayıyı dört katına çıkarmayı planlıyor. ﬁirket, genç
mühendislere de kendilerini en yüksek teknik uluslararası standartlarda geliﬂtirme fırsatı sunuyor.
Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı Baﬂkanı M. ‹lker Aycı ise konuﬂmasında yatırımdan duydu¤u memnuniyeti belirterek, ﬂunları söyledi; “FEV' in yatırımı, otomotiv sektörü
için hayati önem taﬂıyan motor ve ﬂanzıman geliﬂtirme teknolojisini ülkemize getirmesi itibarıyla büyük önem taﬂımaktadır. FEV aracılı¤ı ile gerçekleﬂecek olan knowhow transferi Türkiye'de otomotiv sektörüne yeni bir boyut kazandırıp, Türkiye'yi uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale getirecektir. Bugün dünyanın en büyük
16. otomotiv üreticisi konumunda olan Turk otomotiv sektörü, teknoloji transferi ile üretimde katma de¤eri arttırarak Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır.”
Türkiye otomotiv sektöründe özellikle tasarım, prototip yapımı, motor geliﬂtirme, elektrik ve elektronik mühendisli¤inin yanı sıra, danıﬂmanlık konularına ﬂimdiye dek
yo¤unlaﬂma fırsatı yakalanmamıﬂtı. Bu nedenle, motor ve ﬂanzıman geliﬂtirme mühendislik hizmetleri, üretim ortamlarında danıﬂmanlık, elektrik-elektronik sistem
entegrasyonları ve üretim mühendisli¤i konularında dünyanın önemli oyuncularından biri olan FEV'in Türkiye pazarına giriﬂ son derece önem teﬂkil ediyor.

