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Firma Ünvanı
Tel
E-posta
İnternet sitesi
Ürünleriniz
İlgili kişi

Ana Sanayici
Firma

Ana Sanayici Firmanın İlgilendiği Yan
Sanayi Firmaları

Ana Sanayici Firmanın Özel Şartları

(lütfen işaretleyiniz)
•
•
•

ANADOLU
MOTOR

•
•

•
•
•

TÜMOSAN

•

Plastik enjeksiyon yapabilen
Dişli Grubu
Çelik/Alüminyum dövme ve işleme
yapabilen
Alüminyum enjeksiyon ve işleme
yapabilen
Şasi, soğuk şekillendirme, kaynak, montaj
ve lazer kesim yöntemleriyle metal
parçaların üretimi
Talaşlı imalatlar grubu
Kauçuk ve kauçuk/metal kompozit parça
üretebilen
Pik - sfero döküm ve işleme yapabilen
Otomotiv ve traktör sektörüne çalışmakta
olan firmalar








•

ISO 9001 ve/veya TS 16949 Kalite
Sertifikası sahipliği
İşin içeriğine bağlı olarak bilgisayar
destekli tasarım yapabilecek en az bir
program kullanımı
İmalatı biten her ürünü, Anadolu
Motor’un talep ettiği Kalite Sistem
Proseslerini uygulayabilecek şekilde
kontrol etmek ve ilgili dokümantasyonu
üstlenmek
Yıllık bazda minimum 2.500-10.000
adet parça imal edebilecek kapasiteye
sahip olmak
En az KOBİ ölçeğinde firmalar

* Formunuzu, ozan.aricasoy@ito.org.tr veya yansanayi@ito.org.tr e-posta adresine ileterek yapınız.
* Lütfen formunuzu 26.08.2019 tarihine kadar iletiniz. Teyid alınması zorunludur.
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İSTANBUL TİCARET ODASI
YAN SANAYİ BORSASI

Sayın Yetkili,
1990 yılından beri İstanbul Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Yan Sanayi Borsası,
KOBİ’lerimizi dış pazarlara yönlendirerek ülkemiz ihracatını hem çeşitlendirmek hem de arttırmak için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutan "Tedarikçi Günleri” organizasyonları, yerli ve yabancı ana
sanayicilerle ülkemizdeki yan sanayi firmalarını birebir buluşturarak aralarında güçlü bağlar
kurulmasını ve her iki taraf içinde müşteri portföylerinin gelişmesini sağlamaktadır. Geçtiğimiz son iki
yılda Bosch, MTU, Schneider Electric, Harman, Hitachi Europe, Türk Traktör, Roketsan, Toyota
Material Handling, Girbau, Baier&Michels, B&M, Munters, Proficool Fans, Autoliv, Gates Powertrain,
Stackpole, Canon Bretagne, Continental ve Schaeffler gibi dünyanın önde gelen yerli ve yabancı
küresel firmaları “Tedarikçi Günleri” organizasyonu için Odamıza gelmiştir.
Söz konusu faaliyetlerin bir devamı olarak, Odamız ile “Tümosan ve Anadolu Motor” firmalarının
iştiraki ile 15 Ekim 2019 tarihinde “Otomotiv Tedarikçi Günü” etkinliğinin ilk etabının
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Tümosan, 1976 yılında motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla
kurulmuş olup faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel
motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor
sağlaması yanında Türk Traktör ve Otoyol için de uzun yıllar dizel motor üretimi
gerçekleştirmiştir. Tümosan, 2015 yılı itibari ile faaliyet alanını genişleterek Tümosan markalı zirai
ekipman üretimi ve satışına başlamış olup 2016 yılında ürün gamını genişleterek günümüz itibariyle 4
ürün grubunda 19 zirai ekipman, 280’den fazla model çeşitliliğiyle sektöre yenilik getirmiştir.
Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Motor, 50 yılı aşkın süredir
motor üretim ve pazarlama tecrübesiyle sektörün öncü firmalarındandır. Lombardini lisansı ile
başlayan motor üretimini kendi markası “Antor”la devam ettiren Anadolu Motor, 55.000 ünite üretim
kapasitesine sahip olup aralarında İtalya’nın da bulunduğu 50’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştirmektedir. Anadolu Motor, traktör ve güç ürünlerine yönelik geniş yedek parça portföyünü
ise Anpa markası ile müşterilerine sunmaktadır. Firma, Türkiye’nin 81 ilinde 200 bayi ve 400 anlaşmalı
servisi ile hizmet vermektedir.
Söz konusu organizasyon, firmanızın küresel ticarette daha etkin bir yer alması adına sizlere çok
önemli bir fırsat sunmaktadır. Tümosan ve Anadolu Motor firmalarının satınalma yetkilileri ile
görüşmek istemeniz halinde ekte sunulan başvuru formunu doldurup en geç 26 Ağustos 2019
tarihine kadar ozan.aricasoy@ito.org.tr veya yansanayi@ito.org.tr e-posta adresine iletmeniz
hususu önemle rica olunur.
Saygılarımızla,
Özcan Tokel
Genel Sekreter Y.
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