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2014'TE 
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j  ziyaret ederek, araçların üretim aşamasını! 
[yerinde inceledi yetkililerden bilgi aldı.. ]

Ankara Metrosu’nda kullanılan araçların 
imalatını üstlenen CRRC-MNG’nin Sincan 

OSB’deki fabrikasında daha önce yaşanan an
laşmazlığın çözülmesinin ardından 3 yıl sonra 
üretim yeniden başladı. Sene sonuna 3 setten 

oluşan 9 vagon teslim edilerek raya inecek.
Oğuz DEMİR

A NKARA Metrosu'nun araç üretim iha
lesini alan Çinli demiryolu ekipmanı 
üreticisi CSR Corporation, MNG Holding 

ile birlikte Ankara Sanayi Odası Sincan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 2014 yılında başladığı vagon 
üretimine anlaşm azlık nedeniyle verilen 3 yıllık 
aradan  sonra kaldığı yerden devam  ediyor. 
Fabrikada bu yılın nisan ayında Araç Gövde 
Atölyesi’nde çalışm alara yeniden başlandı. 
CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi Genel M üdür Yardımcısı 
Osman Balkan, 3 araç setinin sene sonuna kadar 
üretilip, raya ineceği bilgisini verdi. 49 setin de 
2018 yılında üretilip teslim edilmesinin p lan lan
dığını kaydeden Balkan, Hürriyet Ankara’ya şu 
açıklam alarda bulundu:

SENE SONUNA KADAR 3 SET TESLİM
“Bu sene içerisinde ilk set araçların parçaları 

fabrikamıza ulaştı. Diğer 3 sete ait bölümler 
de deniz yoluyla getiriliyor. Fabrikamıza bin 
700 çeşit malzem e geldi, sayım ı tam am lanıp 
depoya teslim edildi. Sene sonuna kadar 3 set 
yani 9 vagon üretilerek Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
M üdürlüğü ’ne teslim edilecek. 2018 yılı içeri
sinde de 49 setten oluşan 147 vagonu da teslim 
etmeyi hedefliyoruz.

AŞAMA AŞAMA YAPILIYOR
Fabrikamızda gövde kaynak atölyesi, lojistik 

atölyesi, kablolam a atölyesi, montaj atölyesi, 
statik test atölyesi ve dinamik test hattı bu lu 
nuyor. Bu atölyelerde araç üretimleri a şam a  
a şa m a  yapılarak vagonlar kullanım a hazır hale 
getiriliyor. 60 ’ı Türk 10’u da Çinli olm ak üzere 
toplam 70 çalışanımız var. Fabrikada üretim tam 
kapasiteye ulaştığında istihdam edilen çalışan 
sayısını 200’e çıkaracağız.”

ANKARA 
metrolarında 
kullanılmak 
üzere 324 araç 
ve yüzde 51 
yerli üretimi 
Ankara’da yap
ma şartı içeren 
projeyi Çinli 
firma almıştı. 
Firma MNG 
Holding ile 
birlikte Sincan 
OSB’de 2014 
yılında 108 bin 
metrekarelik 
bir alanda üre
tim fabrikası 
kurmuş, Aralık 
2014’te ilk araç 
üretilmişti.


