
 

 
 

Karsan’dan, Roma Belediyesi’ne  
227 Adet Menarinibus Citymood! 

 
Roma’nın 227 adetlik otobüs ihtiyacı, yerli üretici Karsan’ın yüzde 
28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) 
tarafından karşılanacak. Karsan, Roma Belediyesi’nin aldığı 10 ve 12 
metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Bursa’daki fabrikasında üreterek 
yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek olan Menarinibus 
Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi 
ağırlayan Roma’da hizmet verecek. Roma’ya teslim edilecek 
otobüslerle birlikte 2019 yılında  61,3 milyon Euro büyüklüğünde, 320 
adetlik sipariş aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ile 
işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı 
toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar 1000 adedi aşacak” dedi.  
 
Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan 
yerli üretici Karsan, yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus 
SpA’yla (IIA) ihracattaki önemli yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. İşbirliği 
kapsamında Karsan son olarak, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Roma 
için 227 adetlik otobüs siparişi aldı. Roma Belediyesi için Bursa’daki fabrikasında 
üreteceği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Karsan yıl sonuna kadar 
teslim edecek. Teslim edilecek Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda 
yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek. 
 
Beş ayda 61,3 milyon Euro’luk sipariş aldı! 
 
Menarinibus Citymood ihracatıyla ilgili bilgiler veren Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA 
ortaklığı bir dünya markası olma stratejimiz için önemli bir hamleydi. IIA’daki 
payımızı da artırmamızla birlikte, Avrupa’da daha güçlü ve emin adımlarla 
ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 yılı, Menarinibus Citymood markalı otobüslerimizin 
ihracatı noktasında önemli bir yıl oluyor. Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece 
beş ayda toplamda 61,3 milyon Euro büyüklüğünde, 320 adetlik Menarinibus 
Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, 
Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar 1000 
adedi aşacak” dedi. 

 
 
 
 



 

 
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. 

 

 
 


