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BASIN BÜLTENİ

İETT VE KARSAN, 450 ADET OTOBÜS
İÇİN İMZALARI ATTI
İETT’nin 200 adet solo tip (12 m.) doğalgazlı ve 250 adet körüklü (18 m.)
dizel otobüs alımı için açtığı ihaleleri kazanan Karsan, Bursa’daki
fabrikasında üreteceği otobüsleri İstanbulluların hizmetine sunacak.
İETT’nin “200 Adet Doğalgaz Yakıtlı Solo Tip (12 m.) Otobüs ve 75 Kalem Yedek
Parça Alımı” ihalesi ile “250 Adet Dizel Yakıtlı Körüklü (18 m.) Tip Otobüs ve 73
Kalem Yedek Parça Alımı” ihalesini kazanan Karsan, İETT’yle karşılıklı olarak
sözleşmelere imzaları attı. Karsan, kazandığı ihaleler kapsamında teslimatına 2013
yılının ilk çeyreğinde başlayacağı otobüsler için doğalgaz dolum tesisinin kurulumunun
yanı sıra 5 yıl boyunca doğalgaz dolum tesislerinin işletiminden, tüm araçların bakım
onarımlarından ve temizliğinden de sorumlu olacak. Yapılan sözleşme gereği, bu
araçların çalışacağı ve İETT tarafından belirlenen garajların işletmesini de Karsan
üstlenecek.
Sırasıyla yaklaşık 50 milyon Euro ve 70 milyon Euro tutarındaki bu iki ihalenin
sözleşmelerinin imzalanması için düzenlenen törende konuşan Karsan CEO’su
Murat Selek, ihaleye konu olan tam alçak tabanlı, %100 engelli erişimine uyumlu 12
metre Avancity+L CNG (doğalgazlı) ve 18 metre Avancity+S model otobüslerinin
üretim çalışmalarına Karsan Bursa fabrikasında başladıklarını söyledi. Selek sözlerine
şöyle devam etti; “’Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ vizyonumuz kapsamında
BredaMenarinibus’un otobüslerini üretmek, satmak ve ihraç etmek üzere şirketle Mart
2010 tarihinde bir Ön Anlaşma imzalamış, bu doğrultuda deneme üretimine
başlamıştık. Başarıyla tamamladığımız dört aylık deneme sürecinin sonunda ise Eylül
2010’da şirketle stratejik ortaklık niteliğindeki nihai anlaşmamızı imzalamış ve
ürettiğimiz ilk araçları 2011 yılında İtalya’nın Roma şehrinde hizmet etmek üzere ihraç
etmiştik. Bugün ise, dünyanın en önemli ve örnek metropollerinden biri olan
İstanbul’a toplu taşımacılık alanında hizmet verecek olmaktan dolayı büyük mutluluk
duyuyoruz.”
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İETT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan İETT Genel
Müdürü Hayri Baraçlı ise İETT’nin 1871 yılından itibaren ilkleri oluşturan bir kurum
olduğuna dikkat çekerek; “Farklılaşmayı ve değişimi savunan bir İETT anlayışı var. 1
yıl içinde uluslararası standartları sunabilmek adına hiçbir kurumun yapmadığı
büyüklükte 1450 adet otobüs ihalesi gerçekleştirdik. Bundan sonra da yeni alımlar
gerçekleştirebiliriz. Bu, İstanbul’a ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi.
Aldığımız tüm araçlar İstanbulluları memnun edecek nitelikte ve standartların
üzerinde. İETT, bu alımları yaparken geliştirdiği yeni araç alım modeli ile araçların 5
yıllık bakım onarımlarını ve %95 oranında servise verilmesini yüklenici firmaların
üstlenmesini sağlayarak birçok maliyetinde %70 oranında tasarruf sağlıyor. Yeni araç
alım ve garaj işletmecilik modeli sayesinde tedarikçi firmalara destek vererek onların
da rahat hizmet sunmasını sağlayabileceğiz. Böylelikle hem yerli üretici, hem
vatandaş, hem İETT, hem de Türkiye kazanmış oluyor. Gerçekleştirdiğimiz bu
sözleşmeyle İETT farklılaşmayı ortaya çıkartmış olacak ve Karsan da dünyada marka
olma noktasında önemli bir adım daha atmış olacaktır.” diye konuştu.
Yüksek Teknolojiyle Donatılan Otobüsler Karsan Güvencesiyle
İstanbulluları Taşıyacak
Doksan yılı aşkın bir süredir ürettiği 30 binin üzerinde otobüs ile İtalya’da toplu
taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunan köklü otobüs firması BredaMenarinibus,
otobüs tasarımında sahip olduğu vasıflı bilgi birikimi ile her model aracı (araç gövdesi
ve mekanik aksam) en güncel hesaplama ve tasarım teknikleriyle tasarlayıp geliştiren
ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkin çözümler sunan bir firmadır.
BredaMenarinibus otobüsleri İtalya’nın en çok tercih edilen markalarından biri olmakla
beraber tüm ürün gamı uzun ömürlü, paslanmaz (FRP) ve estetik görünümlü
malzemeye sahip gövde yapısı ile rakiplerinden ayrışmaktadır.
BredaMenarinibus’un geniş ürün gamında yer alan 6 metreden 18 metreye tüm toplu
taşıma araçları “tam alçak taban” yapısına sahip olarak tasarlanmıştır. Araçların
tümünde bulunan alçak taban özelliği, tekerlekli sandalye giriş sistemi ve özel
güvenlikli alan sayesinde hareket engelli vatandaşların kaliteli ulaşım ihtiyaçlarını
kolaylıkla çözümlenmektedir. Tüm ürün gamında bulunan tam alçak taban özelliğinin
yanısıra yana yatma özelliği ve karoser indirme kaldırma mekanizması sayesinde giriş
seviyesi 250 mm’ye kadar düşebilmektedir. Aynı zamanda sınıfının en geniş iç koridor
alanına da sahip olan BredaMenarinibus marka otobüsler yolcular için ferah ve
konforlu bir ulaşım sağlar.
Karsan Güvencesiyle Üretilen BredaMenarinibus Marka Otobüslerde Yolcu
ve Sürücünün Güvenliği, Konforu Ön Planda Tutuluyor
Otobüslerde yolcular kadar şoförün konforu da ön planda tutulmuştur. Sürücü
kabinlerinde sunulan konforun yanı sıra İSO-VDV standartlarına göre geliştirilen
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sürücü kabini sürücüye konfor ve ekstra geniş görüş alanı sağlamaktadır. Tüm
modellerde yer alan gelişmiş elektronik donanım sayesinde sürücü, araç içindeki
bütün sistemleri aynı anda izleyebilmekte ve kontrol edebilmektedir. En son
teknolojiye sahip elektronik gösterge ve sürüş sistemleri sayesinde sürücü aracın yağ,
yakıt, hız, hararet ve motor devri gibi bilgileri anlık olarak en detaylı şekilde
alabilmektedir. Aracın motor yerleşimi, arka - ön tamponlar ve far çerçeveleri
ergonomik yerleşim ve manüel kumanda ile kolayca açılıp kapanabildiğinden günlük
bakımlar rahatlıkla yapılabilmektedir. Buna ek olarak aracın sürüş bilgilerinin
kaydedildiği kara kutu sistemi de yine araçlarda bulunmaktadır. Motor odası
yangınlarında otomatik yangın söndürücü sistemi aracın yangın güvenliğini en üst
düzeye çıkartmaktadır. Bunun yanı sıra yağ tamamlama sistemi, araç içi ve geri görüş
sağlayan kamera sistemi, yolcu konforunu ve sürüş güvenliğini artıran bağımsız ön
süspansiyonlar da bulunmaktadır.
Motor seçimleri aracın genel yapısı ve kullanım alanı dikkate alınarak özenle
belirlenmektedir. Aracın arkasında enlemesine yerleştirilmiş motor sayesinde yolcu
alanı ergonomisi maksimum seviyede artırılmıştır. Dizel ve CNG’nin yanısıra ürün
gamında elektirikli motor çözümü de sunan BredaMenarinibus’un motor parçaları,
mekanik aksam, fren ve süspansiyon elemanları yıpranmaya karşı üst düzey
dayanıma sahiptir. Bu sayede, geniş bakım aralıklarıyla da tasarruf sağlanmaktadır.
Çekiş ve güçten ödün vermeden EEV (Environmentally Enhanced Vehicle/ Çevresel
Bakımdan Geliştirilmiş Araç) emisyon değerlerine ulaşan tüm motorların CNG
versiyonları da bulunmaktadır. Otobüsler hem çevreye duyarlıdır hem de düşük yakıt
tüketimine sahiptir.
Karsan BredaMenarinibus’un Türkiye’deki Stratejik Ortağı
İtalyan otobüs üreticisi BredaMenarinibus ile 2 Eylül 2010’da imzaladığı anlaşma
neticesinde Karsan, BredaMenarinibus’un bütün ürün gamının Türkiye’de münhasır
olarak üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler ve ihracatını sürdürmek üzere
sorumluluğu üstlenmişti. İmzalanan stratejik ortaklık anlaşması neticesinde Ekim ayı
sonunda Akçalar fabrikasında otobüs üretim hazırlıklarına başlayan Karsan, Ocak
2011’de ilk üretimini hattan indirmiş ve ardından ilk toplu sevkiyatını Roma’da toplu
ulaşımda hizmet vermek üzere İtalya’ya gerçekleştirmiştir.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük
Akçalar Sanayi Bölgesi Akçalar 16225 Nilüfer – Bursa
T +90 224 484 21 70 (25 Hat) F +90 224 484 21 69
www.karsan.com.tr

İstanbul Ofis
Emek Mah. Ordu Cad. No: 12 81270 Sarıgazi Ümraniye - İstanbul
T +90 216 499 65 50 (3 Hat) F +90 216 499 65 53

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. Renault Trucks’ın Premium ve Lander modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Karsan
J Serisi, Hyundai Truck HD Serisi ve BredaMenarinibus marka otobüs modellerini üreten Karsan, 2002
yılından itibaren Türkiye otomotiv endüstrisinde tek bir fabrikada çok markalı üretim yaklaşımını
benimseyen tek firmadır. Karsan ayrıca, 2009 yılından bu yana Karsan J Serisi,Hyundai Truck HD Serisi
ve BredaMenarinibus otobüslerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini
Karsan Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir. ISO’nun (İstanbul Sanayi Odası) 2011 yılında yaptığı
araştırmaya göre "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre 18
basamak atlayarak 91. sıraya yerleşmiştir. Karsan'ın %28.79 oranında hissesi İMKB’de (İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası) işlem görmektedir.
Kısaca BredaMenarinibus
BredaMenarinibus, 90 yılı aşkın bir süredir ürettiği 30.000’in üzerinde otobüs ile İtalya’da toplu
taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunmuş köklü otobüs üreticilerindendir. Şirket halen İtalya’nın
Bolonya şehrinde kurulu tesisinde faaliyet göstermektedir. BredaMenarinibus otobüs tasarımında sahip
olduğu vasıflı bilgi birikimi ile her model aracı (araç gövdesi ve mekanik aksam) en güncel hesaplama
ve tasarım teknikleriyle, tasarlayıp geliştirmekte ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkin
çözümler sunmaktadır. 6 metreden 18 metreye kadar farklı uzunluklarda, CNG (Compressed Natural
Gas/Sıkıştırılmış Doğal Gaz), dizel ve elektirikli motor seçeneklerine sahip, tamamı tam alçak tabanlı
geniş ürün yelpazesine bulunan markanın ürünleri başta İtalya olmak üzere Avrupa’nın önemli
ülkelerinde hizmet vermektedir.
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