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Hedef 20 milyon ABD dolar› yat›r›m, 400 kiflilik istihdam

Hintli dünya devi JAIN, Türkiye’deki ilk
üretim tesisini y›l sonunda Adana’da faaliyete geçirecek

‹stanbul, 28 Eylül 2009 - Global çapta 10.000'den fazla çal›flan› ile sulama teknolojileri alan›nda dünyan›n en büyük flirketlerinden biri konumundaki Hindistan
merkezli Jain Irrigation Systems Ltd. (Jain), T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ile bugün yapt›¤› ortak duyuruda iki
önemli projeden oluflan 20 milyon ABD dolar› ve 400 kiflilik istihdam de¤erindeki yat›r›m karar›n› aç›klad›. 1,1 milyar ABD dolar›n›n üzerinde piyasa de¤erine sahip
ve 110 ülkede faaliyet gösteren Hintli tar›m devi Jain, yeni üretim tesisini Adana'da y›l sonuna dek faaliyete geçiriyor.

‹lk etapta sulama sistemlerinin üretilece¤i 35.000 m2'lik üretim tesisinin kurulmas› ile bafllayacak yat›r›m ata¤›n›, önümüzdeki y›llar içinde hizmete aç›lacak g›da
iflleme birimi izleyecek. Fabrikan›n, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 y›l›n›n sonunda faaliyete geçmesi ve di¤er yat›r›mlar ile birlikte Adana bölgesinde 400
kifli için do¤rudan ifl imkân› yaratmas› hedefleniyor.

“Dünyay› buldu¤undan daha iyi b›rak” temel felsefesi ile faaliyetlerini sürdüren Jain Irrigation Systems Ltd. flirketinin CEO'su Anil Jain, yat›r›m karar› ile ilgili
aç›klamas›nda, “Bu yat›r›m, büyümemizde çok önemli bir rol oynayacak. Türkiye'deki potansiyel bizleri heyecanland›r›yor. fiimdi tüm rakiplerimizin
bir ad›m önüne geçtik. Bu yat›r›m Jain'in sektörde dünya çap›ndaki liderli¤ini pekifltirecek” dedi. Jain ayr›ca, T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans›'na bu önemli projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolay› teflekkürlerini dile getirdi.

Jain Sulama Sistemleri flirketinin Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan› Abdurrahman Güngör ise, modern sulama sistemleri ile ülkemizde mevcut tar›m arazilerinin tümünün
sulanabilece¤ini ifade ederek, sistemin ayr›ca gübre kullan›m›, iflçilik ve enerji maliyetlerinde % 50'ye varan tasarruf sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi. Modern sulama
teknolojilerinin kullan›m› ile birlikte Türkiye ekonomisine tar›m sektöründe yaklafl›k 2 milyar ABD dolar› tutar›nda tasarrufun söz konusu olaca¤›n› anlatan Güngör,
sözlerine flöyle devam etti: “Bu tasarruf de¤erini, 19 milyar ABD dolar› tutar›ndaki verim art›fl› ile birlefltirdi¤imizde, ekonomimize toplamda 21 milyar
ABD dolar› katk› sa¤layabiliriz. Memnuniyetle gözlemliyoruz ki, son y›llarda verilen devlet destekleri sayesinde çiftçilerimizin bas›nçl› sulama
sistemlerine olan ilgisi artm›flt›r. Bu geliflmeler teflvikin önemini ortaya koyuyor; nitekim 2008 y›l›nda toplam 90.000 hektar alanda damla sulama,
100.000 hektar alanda da ya¤mur sulama sistemleri kurulmufltur.”

Alan›nda dünyan›n en büyük ve en deneyimli kurulufllar›ndan biri olan Jain Sulama Sistemleri ile uzman teknolojileri Türk çiftçisine aktarmay› hedeflediklerini belirten
Güngör, en küçü¤ünden en büyü¤üne kadar tüm çiftçilere sat›fl sonras› destek sa¤lanmas› da dâhil olmak üzere hizmet verdiklerini vurgulad›. Üretilen her bir sistemin
ihtiyaca göre özel olarak tasarland›¤›na dikkat çeken Güngör, uzmanl›k alanlar›n›n toprak haz›rl›¤›, ürün seçimi ve rotasyonunun yan› s›ra, mikro sulama ile arazi
›slah› gibi çok genifl bir yelpazede yer ald›¤›n› sözlerine ekledi.

Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baflkan› Alpaslan Korkmaz ise, yüksek katma de¤ere sahip tar›m sanayisine yap›lan yat›r›mlar›n Ajans için de özellikle odaklan›lan önemli
bir alan oldu¤unun alt›n› çizerek dünyaca tan›nan Jain'in Türkiye'ye yat›r›m yapma karar› almas›n›n di¤er büyük flirketler için de örnek teflkil edece¤ini ifade etti.
Ajans olarak, 15 ay› aflk›n bir süredir üzerinde çal›flt›klar›, böylesine önemli bir projenin bir parças› olmaktan memnuniyet duyduklar›n› belirten Korkmaz, “Tüm
dünyada do¤rudan yabanc› yat›r›m (DYY) oran›nda düflüfl gözlenirken, ülkemizde tar›m sektörüne yap›lan yat›r›mlarda büyüme görülmektedir. Tar›m
ve tar›m teknolojileri Türkiye'nin önemli gündem maddeleri aras›nda yer almaktad›r. Say›n Baflbakan›m›z da yapt›¤› aç›klamalarda, ekonomisi tar›ma
ve hayvanc›l›¤a dayal› bölgelerimiz baflta olmak üzere, Türk tar›m›n› güçlendirecek bütün ad›mlar›n at›laca¤›n› arz etmifl, tar›m›m›z›n kalk›nmas›n›
sadece bugünümüz aç›s›ndan de¤il, gelece¤imiz aç›s›ndan da hayati derecede önemsediklerini dile getirmifltir. Sulama teknolojileri bu derece
önemle ele al›n›rken, bugün aç›klad›¤›m›z Jain yat›r›m›, Türkiye'nin öncelikleri ve ihtiyaçlar› ile örtüflmektedir. Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› olarak
hedefimiz, Türkiye'nin kalk›nma politikas›n› destekleyen bu tip yat›r›mlar›n rotas›n› ülkemize çevirmektir” fleklinde konufltu.


