
 

 
 

Karsan’dan Şanlıurfa Belediyesi’ne 
20 Adet Körüklü Otobüs! 

 

Şanlıurfa Belediyesi’nin 
“Körüklü”sü Karsan’dan! 

 

 
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler 
sunan yerli üretici Karsan, 20 adet 18 metre dizel körüklü otobüs 
için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma imzaladı. 
Şanlıurfa’ya daha önce de otobüs teslimatı yapan Karsan, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda açılan 45 
adetlik otobüs ihalesinin yarısına yakınını tek başına almış oldu.  
 
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında 
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç 
üretimi gerçekleştiren Karsan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile 20 adet 
18 metre dizel körüklü otobüs için anlaşma imzaladı. Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 16 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu ve Türkiye’nin önde 
gelen otobüs üreticilerinin katıldığı otobüs alım işinin 20 adetini tek başına 
karşılayan Karsan, 45 adetlik toplam ihalenin de yarıya yakınını tek başına 
almış oldu. İmza töreni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 
Müdürü Abdullah Keskin ve Karsan Kamu Satışları Müdürü Adem Ali 
Metin’in katılımıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığında gerçekleştirdi. 
 
Yolcu kapasitesi 156’ya kadar çıkıyor! 
 
Karsan’ın Bursa fabrikasında ürettiği ve Menarinibus sınıfına giren 
otobüsler, alçak taban özelliği, tekerlekli sandalye giriş sistemi ve özel 
güvenlikli alanı sayesinde hareket engelli vatandaşların kaliteli ulaşım 
ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamasıyla dikkat çekiyor. Otobüslerin giriş 
seviyesi 250 mm’ye kadar düşürülebiliyor. Geniş iç koridor alanına da sahip 
otobüsler, yolcular için konforlu ulaşım sağlamasıyla toplu taşıma aracının 
gerekliliklerini yerine 
 



 

 
 
 
getiriyor. Toplam yolcu kapasitesi 156 kişiye kadar çıkabilen otobüsler, aynı 
zamanda LCD ekran, otomatik yangın söndürme sistemi, klima, kamera ve 
kayıt sitemi özellikleri gibi birçok teknolojik donanımı da bünyesinde 
barındırıyor. 
  
 
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. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç 
üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, 

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, Menarinibus marka 
otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretmekte 

ve Karsan marka ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

 


