
 

 Basın Bülteni                                                         26 Kasım 2020 

   İzmir, Türkiye 

 

Yanmar Türkiye Yatırımlarını Hız Kesmeden Sürdürüyor 

 

100 yılı aşkın geçmişe sahip, dünyanın önde gelen iş makinesi, tarım makine ve ekipmanları, enerji 

sistemleri, deniz ve endüstriyel motor üreticilerinden Japonya menşeli Yanmar Holdings Co., Ltd. 

2016 yılında İzmir’de faaliyetlerine başlayan Yanmar İrtibat ofisi ve ardından 2017 yılında kurulan 

Yanmar Turkey Makine A.Ş firması ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.  

3 sene önce İzmir’de kurulan Yanmar Turkey Makine A.Ş tarım ekipmanları, enerji sistemleri ve 

makinagetir.com- makine kiralama platformu ile müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor.  

 

Yanmar’ın Solis Traktör Fabrikası Satın Alma İmza Töreni 
 

Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen ve birçok başarıya imza atan Yanmar, Türkiye’deki 

yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 30 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen imza töreniyle 

International Tractor Limited’e (ITL) ait olan Solis Traktör Sanayi A.Ş firmasının satın alımı ile ITL’ 

in İzmir Menderes ITOB’da yer alan Traktör üretim fabrikasının devralma işlemleri tamamlandı.  

 

Bu satın alma ile Yanmar Türkiye’de Solis markalı traktör üretimine devam ederken Yanmar markalı 

traktörlerinin üretimini de gelecek zamanlarda bu fabrikada gerçekleştiriyor olacak.  

 

Yanmar Turkey Makine A.Ş Yönetim kurulu başkanı Mustafa Kemal Erdoğan gerçekleşen satın alma 

töreni sonrasında düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Yanmar olarak ITL firması ile 2005 yılından bu 

yana süren bir iş birliğimiz var. Bu birlikteliğimizi 2016 yılı itibariyle ana şirketin en büyük 

hissedarlarından birisi olarak devam ettiriyoruz. Bu iş birliğinin en güzel meyvelerinden birisi olan ve 

İzmir’de 2017 yılında temelleri atılan Solis Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin, Yanmar bünyesine 

katılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu devralma ile birlikte Yanmar Türkiye’deki 

konumunu daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek yatırımlarımız ile 

Yanmar’ın Türkiye’ye uzun yıllar hizmet etmesini, Türk ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamasını 

hedefliyoruz.” 

 

 

 

 

 



Yanmar Hakkında 

 

1912 yılında Japonya, Osaka’da kurulan Yanmar, 1933 yılında dünyanın ilk ticari kompakt dizel motor üretimini 

yapan firmadır. Ardından, kuruluşunun temel yapı taşı olan endüstriyel dizel motor üretimi ile birlikte, Yanmar 

ürün gamını, hizmetlerini genişletmeye devam etmiş ve endüstriyel ekipman üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. 

Küçük ve büyük motorlar, tarım makinaları ve ekipmanları, iş makinaları, enerji sistemleri, marin ekipmanları, 

makina parça ve kompontentleri sağlayıcısı olarak Yanmar global operasyonlarını yedi iş kolunda sürdürmeye 

devam etmektedir. 

 

Karada, denizde ve yaşamın her alanında yer alan Yanmar ‘ın ‘müşterilerinin üretim ve enerji sarfiyatı 

konularında karşılaştıkları zorluklara odaklanıp, gelecek için insan yaşamının değerini artıracak sürdürülebilir 

çözümler sunma’ misyonu, ‘Sürdürülebilir Gelecek’ sağlayabilmek için Yanmar’ ın benimsemiş olduğu temel 

ilkedir.  

 

Daha detaylı bilgi için, lütfen Yanmar Co, Ltd web sitesini ziyaret ediniz: 

https://www.yanmar.com/global/about/ 

 

Basın İrtibat 

Yanmar Turkey Makine A.Ş  

Pazarlama Bölümü 

e-posta: ozge_senyurt@yanmar.com  
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