Karsan’a Altın Öneri Ödülü!
Karsan’dan İş Güvenliğine
Altın Değerinde Öneri!
Karsan, iş sağlığı ve güvenliği alanında geliştirdiği çalışmayla
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından
düzenlenen Altın Eldiven ve Altın Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) yarışmasından ödülle döndü. Karsan çalışanlarının “Motor
Marriage Hazırlama Caraskallarında İş Güvenliği Kazanımı
Sağlanması” konusunda yaptığı Kaizen çalışması MESS tarafından
Altın Öneri ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili görüşlerini
belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “İş sağlığı ve güvenliği üzerinde
yeni uygulamalar geliştirmek kadar bu uygulamaları sektöre
yaymak da bizim için çok önemli. Geliştirdikleri projeyle bizi bu
başarıya taşıyan Karsan çalışanlarına ve Altın Öneri ödülüne layık
gören MESS yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç
üretimi gerçekleştiren Karsan, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı
çalışmalarla sektöre örnek oluyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın
(MESS) bu yıl ikincisini düzenlediği Altın Eldiven ve Altın Öneri İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) yarışmasına “Motor Marriage Hazırlama Caraskallarında İş
Güvenliği Kazanımı Sağlanması” konusunda yaptığı Kaizen çalışmalarıyla
katılan Karsan çalışanları, Altın Öneri kategorisinde ödüle layık görüldü.
Törende Karsan adına ödülü Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Müdürü
Tayyar Tuğutlu teslim aldı.
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin olabilecek en üst seviyede sağlanmasının
önemine dikkat çeken Karsan CEO’su Okan Baş, işçi güvenliğinin kendileri
için daima işten önce geldiğini vurguladı. Okan Baş konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliği üzerinde yeni uygulamalar geliştirmek
kadar bu uygulamaları sektöre yaymak ve daha çok şirkete ulaşmasını
sağlamak bizim için çok önemli. Geliştirdikleri projeyle bizi bu başarıya

taşıyan Karsan çalışanlarına ve Altın Öneri ödülüne layık gören MESS
yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan
Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir.

