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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ AB SANAYİ BAKANLARININ 
GÜNDEMİNDE 
Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio 
Tajani’nin girişimiyle 19 Şubat tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Sanayi 
Bakanları gayriresmî toplantısında, AB üye ülkelerinde otomotiv sanayinin 
yaşadığı zorluklar, kısa ve orta vadeli planlar ile sanayinin yapısının 
güçlendirilmesi tartışıldı. Toplantı sonucunda, çevre dostu ve düşük 
karbon ayak izine dayalı Avrupa otomotiv sanayinin geliştirilmesi 
konusunda ortak strateji üzerinde anlaşmaya varıldı. Strateji kapsamında, 
yeşil teknolojilerin krizden kaçış ve daha rekabetçi olabilme adına orta 
vadede büyük fırsatlar sunduğu belirtildi. Tüketicilerin çevre dostu ve 
düşük enerji ile çalışan araçları tercih etmeleri konusunda teşvik edilmesi 
amacıyla oluşturulacak stratejinin üye devletler tarafından desteklenmesi 
gerektiği üzerinde duruldu. Bu bağlamda, AB tarafından başlatılan CARS 
21 girişimi çerçevesinde yüksek düzey grup çalışmalarına başlanması 
konusunda anlaşma sağlandı. Aynı zamanda, düzenlemeye ilişkin 
engellerin ortadan kaldırılması, alt yapının güçlendirilmesi ile araçlarda 
kullanılacak elektrik ve hidrojenin temiz, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilmesi kararlaştırıldı. Antonio Tajani tarafından yapılan 
açıklamada, otomotiv sanayinin küresel mali krizden büyük yara aldığı 
belirtilirken, Avrupa Yatırım Bankası fonlarını, Ar-Ge teşviklerini ve 7. 
Çerçeve Program kapsamında yer alan projeleri kapsayan AB Yeşil 
Araba girişiminin sektöre büyük bir destek sağladığı ifade edildi. Böylece 
sanayinin nefes alabildiğini vurgulayan Tajani, 2010 yılında AB’de 
otomotiv sanayinin ciddi bir yeniden yapılanmaya gitmesi gerekeceğinin 
altını çizdi. Yaklaşık 12 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörün 
sorunlarının AB çapında değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerektiği de 
Komisyon üyesi tarafından vurgulandı. Tajani aynı zamanda, Komisyon 
ile üye devletler arasında Opel’in yeniden yapılandırılması hususunda bir 
toplantı yapılacağını belirtti. 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Rekabetçilik 
Konseyi toplantısında öne çıkan elektrikle çalışan otomobil konusunda 
ise, çevre dostu araçların üretiminde yalnızca elektrikle bağlı 
kalınmaması, hidrojen ve hibrid teknoloji gibi imkânların da gündemde 
tutulması gerektiği vurgulandı. Kaynak: EU Rapid 
 
AB’YE YAPILAN TEKSTİL İTHALATINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ 
ASYA ÜLKELERİ  
Avrupa-Akdeniz Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi Grubu CEDITH (Cercle 
Euro-Méditerranéen des Dirigeants du Textile, de l’Habillement et des 
Industries de la mode) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın tekstil 
ve hazır giyim sektöründe en büyük dört tedarikçi ülkesi olan Türkiye, 
Tunus, Fas ve Mısır’ın, 2009 yılı satışlarında ciddi düşüşlerin yaşandığı 
belirtildi. Söz konusu düşüşün başlıca sebebi olarak ise, başta Çin olmak 
üzere Asya ülkelerinin tekstil ve hazır giyim sanayindeki hızlı yükselişi 
gösteriliyor. Türkiye’nin AB’ye tekstil ve giyim ürünleri ithalatında, Çin’in 
ardından ikinci sıradaki yerini koruduğunun belirtildiği açıklamada, Tunus 
ve Mısır’dan yapılan tekstil ürünü ithalatında fiyatlar artarken (sırasıyla 
yüzde 2,1 ve yüzde 4,1 oranlarında); Türkiye ve Fas’tan yapılan tekstil 
ürünü ithalatında fiyatların düşüşte olduğu belirtiliyor (sırasıyla yüzde 3,7 
ve yüzde 1,4 oranlarında). Kaynak: İKV 
 
 
 

 
LPG’Lİ DİZEL MOTOR ÜRETİLDİ 
İTÜ OTAM ve TÜMOSAN iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez TÜBİTAK 
destekli çevre dostu yeşil LPG'li dizel motor üretildi. İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi 
(OTAM) ve Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TÜMOSAN) iş 
birliğiyle, Türkiye’de ilk kez TÜBİTAK destekli çevre dostu yeşil LPG’li 
dizel motor üretildi. İTÜ’den yapılan yazılı açıklamada, AR-GE 
çalışması yapabilmek, teknolojik buluşlara imza atabilmek, bilgi 
birikimini üretime dönüştürmek ve sanayinin sorunlarına çözüm 
bulabilmek amacıyla, üniversite ve sanayi gibi iki önemli gelişim 
aktörünün bir arada rol oynaması gerekliliğine inanan İTÜ’nün, bu 
kapsamda yaptığı çalışmalarla öncülük etmeye devam ettiği belirtildi. 
Bu çalışmalardan biri olan ve AB standartlarına uygun olarak tasarlanan 
ve üretilen LPG’li dizel motorun yüzde 33 daha düşük maliyeti, yüzde 
15 daha yüksek motor verimiyle dikkat çektiği ifade edilen açıklamada, 
yeni teknoloji dizel motorun 26 Şubat günü üniversitenin Ayazağa 
Yerleşkesi’nde düzenlenecek toplantıda tanıtılacağı bildirildi. 
Toplantıda, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, TÜMOSAN Genel 
Koordinatörü Kurtuluş Öğün ve OTAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Göktan’ın LPG’li dizel motor ile ilgili bilgi vereceği ve ardından 
teknik gezi yapılacağı kaydedildi. Kaynak: AA  
 
AYB’DEN TÜRKİYE’YE 2,6 MİLYAR AVRO KREDİ 
Türkiye için normalde yıllık 2 milyar avro kredi hedefini küresel krizle 
mücadele için yükselterek 2008’de 2,7 milyar avro ve geçen yıl 2,65 
milyar avro düzeyine çıkaran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’de 
bu yıl da hedefini aşarak 2,6 milyar avroya kadar kredi vereceğini 
bildirdi. AYB’nin aday ülkelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Matthias 
Kollatz-Ahnen, geçen yıl kriz nedeniyle özellikle küçük ve orta boy 
işletme (KOBİ) kredilerine ağırlık verdiklerini anlatarak bu yıl toplam 
kredilerinde KOBİ’lerin payını biraz azaltarak yenilenebilir enerji 
yatırımlarına ve belediyelerin altyapı projelerinin payını artıracaklarını 
söyledi. Türkiye’de küresel kriz nedeniyle hiçbir bankanın zora 
girmediğini, bunun büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Kollatz-Ahnen, 
AYB olarak bankaları reel sektöre daha fazla kredi vermeye teşvik 
ettiklerini belirtti. Türk ekonomisindeki toparlanmanın güçlenerek devam 
edeceğine inancını vurgulayan Kolatz Ahnen, “Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının son aylarda Türkiye’nin kredi notunu ardı ardına 
artırmaları tesadüfi değil. Türkiye’nin bölgesini de olumlu etkileyen 
ekonomik istikrarı artarak devam edecektir” dedi. Kollatz-Ahnen, “AYB 
olarak Türkiye’ye bu yıl 2,5 milyar avro civarında kredi vermeyi 
öngörüyoruz. Projelerin niteliğine göre bu rakam 2,4-2,6 milyar avro 
aralığında değişebilecek” diye konuştu. AYB’nin geçen yıl Türkiye’ye 
açtığı toplam 2 milyar 648 milyon avroluk krediden en büyük payı 1,5 
milyar avroyla KOBİ’ler alırken enerji ve yenilenebilir enerji yatırımlarına 
455 milyon avro, 15 devlet üniversitesinin akademik araştırma 
merkezleri için 335 milyon avro, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi dahil 
altyapı yatırımlarına 293 milyon avro ve diğer projelere 55 milyon avro 
finansman sağlandı. Türkiye’deki faaliyetlerine 1965 yılında başlayan 
bankanın son 5 yılda kullandırdığı kredilerin toplamı ise 10 milyar 261 
milyon avroya ulaştı. Kaynak: Ajanslar  
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