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HYUNDAI H350’LER TRABZON’DA HİZMETE BAŞLADI
Karsan üretimi 55 adet Hyundai H350 Minibüs, Trabzon Merkez ile
Of ilçesi arasında toplu taşımacılık hizmeti vermek üzere
kooperatife teslim edildi.
Karsan’ın iş ortağı Hyundai Motor Company ile yaptığı anlaşma kapsamında Nisan 2015
tarihinde üretimine başladığı Hyundai H350 marka araçlar, bundan böyle Trabzonluların
ulaşımını sağlayacak. Trabzon Merkez ile Of İlçesi arasında toplam 55 adet aracıyla toplu
taşımacılık hizmeti veren kooperatif, durakta hizmet veren araçlarının tamamını yenileme
kararı alarak, 55 adet Hyundai H350 model 16+1 minibüsü Karsan’ın Trabzon bayisi
Hasanbaşoğlu Otomotiv’den teslim aldı.
Trabzon Merkez ile Of İlçesi arasında hizmet verecek olan 55 adet Hyundai H350 Minibüs
Of filosuna özel sunulan H350 Minibüsler, en fazla 16 + 1 koltuk kapasitesi olup 4.1 ton
ağırlığında ve 170 beygir motor gücüne sahip. Ayrıca yatar tipte konforlu koltukları, klima
üniteli türbin tavanı ile yolculara; körüklü sürücü koltuğu, navigasyon ve geri görüş
kamerası gibi opsiyonlarla da sürücülere konfor vaad ediyor.
Teknik ve donanım özelliklerine bakıldığında, H350 araçlar tüm güncel regülasyonlara
uyum sağlayan, personel – okul ve turizm taşımacılığı için ideal bir araç olarak öne
çıkıyor. Geniş/ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları ve fonksiyonel
donanımlarıyla H350 Minibüs hem kullanıcısına hem de yolcularına çağdaş ve konforlu bir
yolculuk vaad ediyor. İlk bakışta projeksiyon tip LED farlarıyla dikkat çeken Hyundai
H350 Minibüs işe, okula, eve ya da tatile giderken seyahat için tercih edilen ideal bir
ürün olma özelliği taşıyor. Maksimum güvenlik ve korumanın standart olduğu H350’ler
sahip oldukları geniş kapsamlı emniyet teknolojisi sayesinde kaza öncesinde ve anında
sürücü ve yolcuların korunmasına da yardımcı oluyor.

Kısaca Karsan Pazarlama
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler ve
Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın
engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla
hizmet alanına aktarıyor. Üstün hizmet anlayışını benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri beklenti
ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. Karsan, Hyundai Truck&Bus ve BredaMenarinibus
markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini vermeye başlayan Karsan
Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj
yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
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, BredaMenarinibus
marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları
üretmektedir. Bu ürünlerin Türkiye’deki pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise
Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. 2015 yıl sonu itibariyle 1.199 kişinin çalıştığı Karsan,
İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Karsan, uluslararası marka
değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Değerli Markaları”
araştırmasında 100 marka arasında 44. sırada yer aldı. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa
İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki
pay oranı 2015 yıl sonu itibariyle %35'tir.
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