
Üretimde Türk - Japon Ortaklı¤ı;

Japon lastik devi Sumitomo Rubber, Abdülkadir Özcan ile üretim tesisi
yatırımı için dü¤meye bastı... Sumitomo Rubber-Ako’da imzalar tamam...
Ankara, 21 Eylül 2012 - Japon Sumitomo Rubber Industries (Sumitomo Rubber) ve Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik A.fi. (AKO), T.C. Baflbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı (Baflbakanlık Yatırım Ajansı) tarafından düzenlenen basın toplantısında, yüzde 80:20 oranındaki ifl ortaklıkları çerçevesinde Çankırı'da yaklaflık
500 milyon ABD doları yatırımla bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladılar.

Ekonomi Bakanı Zafer Ça¤layan’ın yanı sıra, Baflbakanlık Yatırım Ajansı Baflkanı M. ‹lker Aycı, Sumitomo Rubber Industries Baflkan ve CEO’su Ikuji Ikeda, Abdülkadir
Özcan A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanı Mustafa Özcan’ın katılımıyla gerçekleflen toplantıda, Çankırı’ya kurulacak tesisin Temmuz 2015'te üretime geçece¤i ifade edildi.
Ana faaliyet alanı binek otomobillerine yönelik radyal lastik üretim ve satıflı ile kamyonet lastikleri üretimi olacak tesisin 2019 yılı sonuna kadar günde 30.000 lastik
kapasitesine ulaflması ve yaklaflık 2000 kifliye do¤rudan istihdam sa¤laması planlanıyor.

Aycı: “Teflvikler konusundaki elefltiriler erken; yatırımları cebimizde, dozerleri kapıda görünce açıklayaca¤ız”

Baflbakanlık Yatırım Ajansı Baflkanı M. ‹lker Aycı, Sumitomo Rubber ile Ajans olarak ilk günden bu yana 20 aydır çalıfltıklarını belirterek, “Bu yatırım, yarataca¤ı
istihdam ve ihracatımıza sa¤layaca¤ı katkılar nedeniyle bizim için büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz, bu yatırım ile Sumitomo Rubber gibi bir dünya devinin daha,
özellikle geliflen pazarlar olan Orta Do¤u, Kuzey Afrika ve Rusya ile Avrupa pazarlarına yönelik stratejik üssü olarak konumlanmıfltır. Geçti¤imiz aylarda Japon finans
kuruluflları ile birlikte Baflbakanlık Yatırım Ajansı olarak duyurularda bulunmufltuk. ‹ki ülke arasında yatırım anlamında önemli hareketlenmeler beklemekteyiz. Ülkemize
böyle bir yatırımı kazandırmıfl olmaktan dolayı gururluyuz. Teflvik paketine gelen elefltiriler erken. Geçti¤imiz 10 yılda Türkiye'nin Japonya’dan çekti¤i toplam yatırım
750 milyon  ABD dolarıyken son iki yıllık dönemde Japonya’dan 800 milyon ABD dolarını aflkın yatırım geldi. Yalnız Japonya’dan de¤il, di¤er co¤rafyalardan da önemli
yatırımlar gelecek; onlar cebimizde. Dozerleri kapıda görünce, yatırım kararları olgunlafltıkça paylaflaca¤ız. Sadece küçük de¤il, küçük, büyük, orta ölçekli birçok
yatırımı ülkemize kazandıraca¤ız” dedi.

Sumitomo Rubber Industries Baflkan ve CEO’su Ikuji Ikeda ise, Sumitomo Lastik Grubu olarak, geliflen Orta Do¤u, Kuzey Afrika ve Rusya pazarlarında 2011 ve 2020
yılları arasında lastik satıfllarında önemli bir büyüme kaydetmeyi öngördüklerini belirterek flunları söyledi: “Lastiklerimizin hedef pazarlara ve Avrupa’ya konumu ile
öne çıkan Türkiye’den tedarik edilmesinin, tedarik süresi ve nakliye maliyetleri açısından grubumuza büyük faydalar sa¤layaca¤ına inanıyoruz. Buna ek olarak,
Türkiye’de Japon otomobil üreticilerinin üretim faaliyetlerini artırmasını, ayrıca pazarda hem orijinal hem de yedek lastik satıfllarında önemli düzeyde artıfl olmasını
bekliyoruz. Bu anlamda Türkiye artık bizim için stratejik bir üstür. Yaklaflık iki yıllık bir süreçte, her aflamada Baflbakanlık Yatırım Ajansı ile ilerledi¤imiz bu projede
katkılarından dolayı baflta Sayın ‹lker Aycı'ya ve eme¤i geçen tüm ekibe teflekkürü bir borç bilirim.”

1909 yılından bu yana faaliyet gösteren Sumitomo Rubber Industries bu alanda gerçek bir dünya devi. Japonya’nın ilk yerli lastik üreticisi olan flirketin günümüz
itibarıyla Japonya’da dört, Asya kıtasında dört olmak üzere toplam sekiz araç lastik üretim tesisi bulunuyor. Çankırı’da hizmete girecek fabrika grubun bölgedeki ilk
üretim tesisi olarak da dikkat çekiyor.
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