
 

 

 

 
 
 

Yerli Üretici Karsan, Romanya’yı Taşıyor! 
 

Karsan, Romanya’da 105 Adetlik 
İhale Kazandı! 

 

Toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan 
yerli üretici Karsan, Romanya Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 
adetlik dizel otobüs ihalesini kazandı. İhale kapsamında Brasov 
Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet 
otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece 129 
milyon TL’lik önemli bir satışa imza attı. Karsan, teslim edilecek 
araçların 3 yıllık bakım sözleşmesini de kapsayan ihale 
doğrultusunda 2018 ve 2019 yıllarında 105 adet otobüsü teslim 
edecek. 
 
Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, 
Romanya’ya gerçekleştirdiği otobüs teslimatları ve kazandığı ihalelerle 
bölgedeki gücünü artırmaya devam ediyor. Daha önce Romanya’da 
bulunan Braila ve Sibiu Belediyeleri ile teslimat anlaşmaları imzalayan 
Karsan, son olarak Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik dizel otobüs 
ihalesinin tamamını kazanma başarısı gösterdi. İhale kapsamında Brasov 
Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet otobüs 
teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece hem 129 milyon TL’lik 
önemli bir satışa imza attı hem de bugüne kadar tek seferde en yüksek 
adetli Menarinibus Citymood satışını gerçekleştirdi. 
 
Romanya’nın kendileri için çok önem verdikleri bir pazar olduğunu belirten 
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
“Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz teslimatlar çerçevesinde 
Romanya yollarında bulunan araçlarımız bizler için önemli referans oluyor. 
Karsan markalı otobüsler Romanya’nın dört bir yanında görülebiliyor. 
Braila ve Sibiu’da 50 adedin üzerinde Jest ve Atak’larımız var, Sibiu  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Belediyesi’nin ardından Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik otobüs 
ihalesinin tamamını da kazanmamızla birlikte buralarda da 10-12-18 
metrelik otobüslerimiz olacak. Teslim edeceğimiz araçların 3 yıllık 
bakımını da kapsayan ihale doğrultusunda, otobüslerin teslimatını 2018 
ve 2019 yılları içerisinde gerçekleştireceğiz. Avrupa’da hız kesmeden 
yayılmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 
 
 
 
 
Kısaca Karsan   
 
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında 
faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil 
olmuştur. Binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen 
Karsan, bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Motor Company’ye ait H350 
model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, Bozankaya marka elektrikli otobüsleri ve Menarinibus marka 
otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Şirket ayrıca 
Karsan marka ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini de yürütmektedir. 
 
 
 

 


