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Hintli TAFE S›f›rdan Yat›r›mla
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Konuﬂlan›yor
‹stanbul, 13 Ekim 2008 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Yat›r›m Ajans›) ile Hintli dünya devi Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE),
yapt›klar› ortak bas›n aç›klamas› ile TAFE'nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, y›ll›k 15.000 traktör üretimi plan› ile, bir traktör üretim ve montaj tesisi yat›r›m›
gerçekleﬂtirdi¤ini duyurdu. Aç›klamada, TAFE'nin Türkiye pazar›na en k›sa sürede tüm traktör serisi (45 - 80 HP aras›) ürünlerini sunmas› do¤rultusunda planlaman›n
devam etti¤i, üretime 2009'un ilk çeyre¤inde baﬂlanaca¤›, detayl› istihdam bilgisinin bir sonraki dönemde paylaﬂ›laca¤› kaydedildi.
Hindistan merkezli TAFE, 100 HP alt› traktör segmentinde, y›ll›k 80.000 adede ulaﬂan, Güney Asya, Afrika ve Kuzey Amerika ülkelerindeki sat›ﬂlar› ile dünyan›n en
büyük ikinci traktör üreticisi. 50 y›la yak›n bir süredir traktör tasar›m, üretim ve pazarlamas›nda, bir milyonun üzerinde müﬂteriye hizmet veren TAFE, tüm dünyada
her türlü agro-klimatik ortama uygun, düﬂük ve orta güçte ürünleri ile tan›n›yor.
Yat›r›m kapsam›nda, mükemmel altyap› hizmetleri ve stratejik konumundan dolay› Manisa'da konuﬂlanan TAFE, ayr›ca bu yat›r›mla kendi ülkesi d›ﬂ›nda Türkiye'yi
üretim üssü olarak belirleyen ilk Hindistan firmas› olma özelli¤ine sahip. TAFE Direktör ve CEO'su Mallika Srinivasan konuya iliﬂkin olarak yapt›¤› aç›klamada, Türkiye'nin
son derece önem taﬂ›yan uluslararas› jeolojistik ve stratejik konumuna dikkat çekerek, “Ayr›ca Türkiye traktör pazar› bizler için, TAFE'nin deneyim ve ürün
gam› ile örtüﬂümü aç›s›ndan son derece önemli bir pazar. Türkiye gerçek anlamda 'yat›r›m-sever' bir ülke. Gerek Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki
yetkililer, gerekse Ankara'daki Baﬂbakanl›k ofisi taraf›ndan çok iyi karﬂ›land›k ve tüm bu süreç zarf›nda bizlere her türlü destek ve iﬂ birli¤i sa¤land›.
Yat›r›m Ajans›'n›n var olan tüm deste¤i ile 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde üretim için dü¤meye basaca¤›z” dedi. Srinivasan ayr›ca, Manisa'n›n Türkiye'nin
son derece geliﬂmiﬂ oto yedek parça üretim merkezlerine yak›n olmas› sebebi ile de tercih edildi¤ini belirterek, TAFE'nin gerek yerel gerekse global ihtiyaçlar›n›
bölgeden karﬂ›lamay› planlad›¤›n› sözlerine ekledi. Halen ülkemizde iki binin üzerinde TAFE markal› traktör kullan›ld›¤›, da¤›t›m ve sat›ﬂ sonras› destek için ise
planlamalar›n devam etti¤i, bu geliﬂmelerle ilgili yak›n zamanda bir duyuru yap›laca¤› kaydedildi.
Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise, Hindistan'›n dünyan›n önde gelen traktör üreticileri aras›nda oldu¤unu vurgulayarak, bu nedenle Hindistan'›n bu alandaki
öncü kuruluﬂu TAFE'nin s›f›rdan bir yat›r›mla ülkemize gelme karar› almas›n›n ayr›ca memnuniyet verici oldu¤unu belirtti. Karar aﬂamas›ndaki süreçte yap›lan
çal›ﬂmalar›n bugünkü gurur tablosuna imkan verdi¤ini ifade eden Korkmaz, al›nan karar›n vizyon ve katma de¤er aç›s›ndan ideal bir de¤erde oldu¤unu belirterek,
s›f›rdan (greenfield) olarak tabir edilen yat›r›mlar›n ülkemizin geliﬂmesine önemli katk›larda bulundu¤undan söz etti. Korkmaz, “Dünyadaki do¤rudan yabanc›
yat›r›m hareketlerine bakt›¤›m›zda, greenfield yat›r›mlar›n ne derece kilit bir rol oynad›¤›n› görebiliriz. Ülkemize getirebilmek ad›na Türkiye Yat›r›m
Destek ve Tan›t›m Ajans› olarak aylard›r üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z bu projenin ülkemiz sanayi ve tar›m sektörlerinin geliﬂimine önemli katk›larda
bulunaca¤›na inan›yoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

