
             

 

Karsan ve Petrol Ofisi İşbirliği  

3 Yıl Daha Uzadı 
 
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler 
sunan Karsan, akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar 
sektörünün lider firması Petrol Ofisi ile olan işbirliğini üç yıl daha 
uzattı. Anlaşma kapsamında Karsan’ın belediye otobüsleri için 
sunduğu garaj yönetiminde, hatlardan çıkan araçların ilk 
dolumunda ve Karsan yetkili servislerinde kullanılan madeni 
yağlar ile kimyasallar 2020 yılı sonuna kadar Petrol Ofisi’nden 
tedarik edilecek. 2009 yılından bu yana Karsan’ın madeni yağ 
tedarikçisi olan Petrol Ofisi, Türkiye çapında 120.000 Karsan 
markalı araca madeni yağ ve sıvılarıyla hizmet verirken, bu 
araçlar toplamda 3,5 milyar kilometreye ulaştı. 
 
Türk otomotiv sanayisinin yerli üreticisi Karsan ile akaryakıt, madeni yağlar 
ve kimyasallar sektörünün lider firması Petrol Ofisi, işbirliğini 2020 yılı 
sonuna kadar sürdürmek için el sıkıştı. İşbirliği kapsamında Karsan’ın 
belediye otobüsleri için garaj yönetiminde, hatlardan çıkan araçların ilk 
dolumunda ve Karsan yetkili servislerinde kullanılan madeni yağlar ile 
kimyasallar üç yıl boyunca Petrol Ofisi’nden tedarik edilecek. 2009 yılından 
bu yana Karsan’ın madeni yağ tedarikçisi olan Petrol Ofisi, Türkiye çapında 
120.000 Karsan markalı araca madeni yağ ve sıvılarıyla hizmet verirken, bu 
araçlar toplamda 3,5 milyar kilometreye ulaştı. Karsan müşterileri bu 
süreçte, her biri yüksek teknoloji ürünleri olan başta Maxima ve Maximus 
motor yağları olmak üzere, Petrol Ofisi madeni yağlar ve kimyasallarını 
tercih ederek araçlarından maksimum verim elde ettiler.  
 
İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Araçlarımız sunduğu dayanıklılık, kalite ve 
yüksek performansıyla dikkat çekerken, düşük yakıt tüketimi ve avantajlı 
işletme giderleriyle şehirlerin öncelikli tercihi oluyor. 2009 yılından bu yana 
bizlere yüksek teknoloji ürünü madeni yağ çözümleri sunan Petrol Ofisi’nin 
de bu konuda önemli katkıları bulunuyor. İmzaladığımız üç yıllık anlaşmanın 
her iki şirket için hayırlı olmasını diliyor, Karsan adına katkıları ve 
işbirliğinden dolayı Petrol Ofisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini 
kullandı. 



             
 
 
 
Petrol Ofisi’nin Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında %24,9 pay 
ve 122 bin tonu aşkın üretimi ile liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız 
olarak sürdürdüğüne dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak, yıllık 140.000 tona ulaşan 
üretim kapasitesi, alanında en gelişmiş ve tek merkez olan Petrol Ofisi 
Teknoloji Merkezi – POTEM, ileri teknolojisi ve kalitesi ile 350’den fazla 

ürün ile başta otomotiv olmak üzere Türkiye’deki tüm ihtiyaçlara çözüm 
sunuyoruz. Akaryakıt ve madeni yağlar pazarlarının lideri olarak, 
alanlarında lider markalarla işbirlikleri yapıyoruz. İşbirliği içinde olduğumuz 
bu markalardan en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Karsan’dır. 9 yıldır 
büyük bir uyum ve sinerji ile sürdürdüğümüz bu önemli işbirliğini bu imza 
ile 12 yıla taşıyoruz. Alanlarının iki büyük markası, Petrol Ofisi ve Karsan 
arasındaki işbirliğimizin daha da güçlenerek uzun yıllar süreceğine 
inancımız tamdır” 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. 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. 

 
Kısaca Petrol Ofisi Madeni Yağlar 

 
Petrol Ofisi, kuruluşundan beri faaliyet gösterdiği Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarının 

geleneksel lideri konumundadır. Petrol Ofisi madeni yağ ve gres üretimini, Kocaeli, Derince’deki 
yıllık 140.000 ton toplam üretim kapasitel ileri teknolojiye sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir. 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, TÜRKAK’tan 83 farklı testten akredite madeni yağ teknoloji merkezi 

POTEM’de  geliştirdiği başta Maxima ve Maximus olmak üzere 350’den fazla üstün nitelikli ürünü 
ile; otomotiv, sanayi, madencilik, tarım, makine, nakliye, inşaat, denizcilik gibi birçok sektörün her 

türlü madeni yağ ihtiyacını karşılamaktadır.  
 

Petrol Ofisi, madeni yağ ürünleri; akaryakıt istasyonları, Maxima – Maximus Yağ Değişim 
Merkezleri ve distribütör ağı ile tüm Türkiye’de yaygın 16 bin noktada satışa sunulmaktadır. Üstün 

ürün kalitesi ve çeşitliliğinin yanı sıra Petrol Ofisi Madeni Yağlar, gelişmiş lojistik ağı, yaygın ve 

güçlü altyapısı, tecrübesi, ileri teknolojisi, gelişmiş Ar-Ge merkezi, uzun yıllara dayanan 



             
operasyonel hizmet deneyimi gibi sunduğu birçok avantaj ile bu alanda da en çok tercih edilen 
marka konumundadır. 


