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BASIN BÜLTENİ
KARSAN, İTALYAN OTOBÜS MARKASI
“BREDAMENARINIBUS” İLE STRATEJİK
ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALADI!
Karsan, İtalya otobüs sektörünün önde gelen kuruluşlarından
BredaMenarinibus (BMB) ile üretim, pazarlama, satış ve satış
sonrası hizmet faaliyetlerini kapsayan stratejik ortaklık
niteliğindeki nihai anlaşmayı imzaladı.
Karsan, İtalya’nın önde gelen otobüs üreticisi BreadaMenarinibus’un otobüslerini
üretmek, satmak ve BMB’ye ihraç etmek üzere şirketle 26 Mart 2010 tarihinde Ön
Anlaşma – MoU (Memorandum of Understanding) imzalamış ve bu doğrultuda Nisan
ayında BMB’nin otobüs modellerinin deneme üretimine başlamıştı. Anlaşma
kapsamında belirlenen dört aylık sürenin sonunda deneme üretimlerini başarıyla
tamamlayan Karsan, Şirketle olan işbirliğinin kapsamını genişletmek üzere, seri
üretim ve pazarlama faaliyetlerini içeren, stratejik ortaklık niteliğindeki nihai
anlaşmayı imzaladı. Anlaşma kapsamında Karsan, on yıl süre boyunca BMB’nin bütün
araçlarının Türkiye’de üretilmesinden, pazarlanmasından, satışından, satış sonrası
hizmetlerinden ve ihracatından münhasır olarak sorumlu olmuştur.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karsan CEO’su Murat Selek; imzalanan
anlaşmanın sadece Karsan için değil, krizin etkilerini atlatmakta olduğumuz bu
dönemde Türk otomotiv sanayii için de önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Selek
sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz stratejik plan

çalışmalarımız kapsamında ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ olarak belirlediğimiz yeni
vizyonumuz ile Karsan artık daha yenilikçi, sürdürülebilir, geniş kapsamlı ve ihtiyaca
yönelik ulaştırma çözümleri sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda BMB ile yapmış
olduğumuz bu işbirliği yeni vizyonumuz kapsamında attığımız önemli bir adım.
Avrupa’nın önemli otobüs üreticileri arasında yer alan BMB’nin, toplu taşımacılık
alanında oluşan yeni trend ve ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi ürün gamı özellikle
Avrupa ve Türkiye için önemli bir potansiyele sahip. BMB’nin ürün gamı farklı
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

şehirlerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitliliğe sahip. 6 ila 18 metre arasında
farklı uzunluklarda modelleri, yolculara erişim kolaylığı sağlayan alçak tabanlı
versiyonları, CNG’den elektirik enerjisine farklı enerji kaynakları ile çalışan motor
seçenekleri ile geniş bir ürün yelpazesine sahip olan BMB, şehiriçi ve şehirlerarası
yolcu taşımacılığında özellikle İtalya’da başarısını kanıtlamış bir marka. Karsan’ın yolcu
taşımacılığı alanındaki tecrübesi ile BMB’yi, Türkiye’de de önemli otobüs markaları
arasına taşıyacağımıza inanıyorum. Ticari araç alanında Peugeot – Citroën, Hyundai
Motor Company ve Renault Trucks gibi global markalarla olan işbirliklerini başarıyla
yürüten Karsan, bugün büyük otobüs segmentine yönelerek marka sayısını 6’ya
çıkartmış ve izlemekte olduğu büyüme odaklı strateji doğrultusunda bir ilke daha
imza atmış oluyor.”.
Kısaca BredaMenarinibus (BMB)
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 45.000 metre
karesi kapalı olmak üzere toplam 155.000 metre kare alan üzerine 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.
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, Lander ve Kerax modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo,
Karsan J Serisi (J9/ J19) ve Hyundai HD Serisi 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 ve Hyundai HD Serisi’nin yurt içi ve yurt
dışı için pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini Karsan Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir.
ISO’nun (İstanbul Ticaret Odası) 2009 yılında yaptığı araştırmaya göre "Türkiye'nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre XX basamak atlayarak 162. sırada yer alan
Karsan’da bugün 952 kişi çalışmaktadır. Yüzde 63.46’sı Kıraça Grubu, yüzde 8,19’u Diniz Grup, yüzde
1.73’ü İnan Kıraç’a ait olan Karsan'ın %26.62 oranında hissesi ise İMKB’de (İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası) işlem görmektedir.
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