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Busworld Europe Kortrijk Fuarı’ndan 
Karsan geçti!

Konya ihalesi Karsan’ın
JEST, Dominik Cumhuriyeti’nde hizmete başladı
ATAK’lar Budapeşte’ye teslim edildi
Hyundai H350’ler tüm Türkiye’yi dolaştı
EYAF Karsan standındaki ödül töreni ile açıldı
Aydın Otomotiv ve FSM Demirbaş Otomotiv 
röportajları
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İsmail Hakkı Güralp:

Türkiye’nin 50’ye 
yakın ilinde Karsan 
markalı araçlarımız 
ve ürettiğimiz 12m 
ve 18m otobüsler 
kullanılıyor, tercih 
ediliyor.

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,  

İlk sayısını Aralık 2011’de 45. Özel Sayı olarak çıkarttığımız Karsan Dergi’nin 7. sayısını, aradan geçen dört yılın 
ardından neredeyse yarım asırlık bir şirket olarak aynı hevesle hazırlıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Her geçen gün daha da dinamik ve etkin bir kurum haline gelen Karsan’daki yenilikleri, gelişmeleri Karsan 
Dergi ile sadece kendi içimizde paylaşmakla kalmıyor, tüm paydaşlarımıza ve çözüm ortaklarımıza da 
ulaştırıyoruz. 

Dergimizin bu sayısında da okuyacağınız üzere Karsan son altı ayda gerek katıldığı fuarlar, gerek yaptığı 
teslimatlarla olsun oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Dergimizin aynı zamanda kapak konusu olan 
Busworld Europe Kortrijk Fuarı’na bu sayıda geniş bir şekilde yer verdik. Bir diğer detaylı dosya konusu 
ise Hyundai H350 Roadshow Etkinliği oldu. Geçtiğimiz sayıda kapağa taşıdığımız Hyundai H350 “Üretim 
Başlangıç Töreni”nin ardından Hyundai H350’lerin Türkiye’deki satışlarına başladık. Bu araçları tanıtmak 
üzere de Türkiye genelinde dört ay süren bir Roadshow Etkinliği düzenledik. Çıkan sonuçların hepinizi 
memnun edeceğine eminim...

Bu sayımızda da yine bolca teslimat haberi okuyacaksınız. Antalya, Aydın, Kocaeli, Manisa, Muş en son 
teslimat gerçekleştirdiğimiz illerden sadece bir kaçı... Nisan ayı sonunda Kocaeli ile 200 adet 12m otobüs 
için anlaşmış, Eylül ayında 40 otobüs daha ekleyerek toplam adedi 240’a çıkarttık. Haziran ayının sonunda 
ise Konya ile 120 adet 12m, 21 adet 18m otobüs için imzaları attık. Her iki şehre de teslimatlarımıza peyderpey 
devam ediyoruz. Türkiye’nin neredeyse 50’ye yakın ilinde Karsan markalı araçlarımız ve ürettiğimiz 12m ve 
18m otobüsler kullanılıyor, tercih ediliyor. Hatta sınırları da aşıyoruz, Dominik’e, Budapeşte’ye araçlarımızı 
gönderiyoruz. Tüm bu güzel gelişmeleri dergimizin “Teslimatlar&İhaleler”, ilgili haberleri ise “Basında 
Karsan” başlıkları altında bulacaksınız. Bu haberler içinde; Karsan’ın ‘Türkiye’nin En Değerli 100 Markası 
Araştırması’nda 44. sırada yer aldığı haberi ise mutlaka dikkatinizi çekecektir.  

Fuarlarıyla, etkinleriyle, teslimatlarıyla, röportajlarıyla, sosyal konularıyla yine dolu dolu bir dergi oldu. Keyifle 
okuyacağınızı düşünüyorum. Bu vesileyle 2016’nın hepimiz için kazanımlarla ve güzel gelişmelerle dolu bir 
yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.

Sevgiler,

İsmail Hakkı Güralp
Karsan Mali Genel Müdür Yardımcısı
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Karsan, kendi̇markasına ait
Busworld Europe Kortrijk

yolcu taşıma ürün ailesiyle
Fuarı’nda yer aldı

Karsan, JEST, ATAK ve STAR’dan oluşan 
yolcu taşıma ürün ailesini, yeni geliştirdiği 
elektrikli JEST minibüs konseptiyle birlikte 

Busworld Europe Kortrijk’ta sergiledi.
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Fuarın ilk gününde Karsan standında 
gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan 
Karsan Europe Genel Müdürü David Siviero, 
global bir oyuncu olma yolunda önemli 
adımlardan biri olarak gördükleri Busworld 
Europe Kortrijk’a ikinci kez katılıyor olmanın 
gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını 
belirtti. Yolcu taşımacılığı alanında en 
yenilikçi ürünlerini sergilediklerine dikkat 
çeken Siviero konuşmasına şöyle devam 
etti; “Bugün burada Karsan markalı ürün 
ailesinin üç üyesi olan 6 metrelik JEST 
minibüsümüzü, 8 metrelik otobüslerimiz 
ATAK ve STAR’ı ve elektrikli JEST minibüs 
konseptimizi sergiliyoruz. Karsan ürün 
gamının tamamı Avrupa toplu taşıma 
ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun 
olarak geliştirildi. Büyük şehirlerin 
ihtiyaçları kadar tarihi şehir merkezleri, 
dar sokaklar, küçük kasabalar, düşük yolcu 
yoğunluğu olan köyler ve kasabalar için 
de uygun çözümler  sunan araçlarımız 
yolcularına konfor, sürücülerine ise 
yüksek kullanım kolaylığı ve ekonomi 
sunuyor. Global ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirdiğimiz araçlarımızı geçtiğimiz 
yıl Karsan’ın bünyesinde kurulan benim 
de başında bulunduğum Karsan Europe 
kanalıyla tüm Avrupa’da pazarlıyoruz. 
Araçlarımızın Busworld’de de aynı ilgiyi 
göreceğinden kuşkumuz yok”.

Toplantıya katılım gösteren basın 
mensuplarının Karsan standına ilgisi 
oldukça yoğundu. Basın mensupları toplantı 
sonrasında araçları inceleyip, yetkililerden 
bilgi aldılar.

Karsan, 16 – 21 Ekim 2015 tarihleri arasında Belçika’da 
gerçekleşen dünyanın en eski ve en büyük otobüs 
fuarı Busworld Europe Kortrijk’a bu yıl ikinci kez 
katıldı. “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu 
doğrultusunda, yarım yüzyıla yakın tecrübesi ile 
binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona 
kadar geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi 
hedefleyen Karsan, bu yıl “İşinize ve Hizmetinize 
Sınıf Atlatın” – (Upgrade Your Business and Services) 
sloganıyla Busworld Europe Kortrijk’ta yer aldı. 
Karsan Hall 8’de yer alan 900 metrekarelik stand 
alanında kendi markasına ait  yolcu taşıma ürün 
ailesinin üç üyesi JEST, ATAK ve STAR’ın yanı sıra ilk 
kez elektrikli minibüs konsepti JEST’i ziyaretçilerin 
beğenisine sundu.
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Karsan’ın şehiriçi otobüs 
kategorisinde 2015 ECW 
(European Coach Bus Week) 
Büyük Ödülü’ne aday araçları 
JEST, ATAK, STAR ve elektrikli 
JEST Busworld Europe 
Kortrijk’ın ilgi odağı oldu
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seyahat etmelerine imkan tanırken, sunduğu düşük 
yakıt ve bakım giderleri ise şehiriçi taşımacılığında 
minibüs segmenti kullanıcıları tarafından en çok 
tercih edilen model olmasını sağlıyor.

Karsan, JEST modeli sayesinde Türkiye’de yerleşmiş 
olan minibüs konseptinin, modern şehirlerin 
ulaştırmasında çözümün bir parçası olduğunu 
Avrupa’da da kanıtladı. JEST bugün sadece 
Türkiye’de değil kıtalar arasında da tercih ediliyor. 
JEST, Avrupa’da ilk defa Romanya’da Oradea  
Belediyesi yolcu taşımacılığı filosunda hizmet 
vermeye başladı. Dominik Cumhuriyeti’nde 
Punta Cana Uluslararası Havalimanı’na satışı 
gerçekleştirilen JEST’lerle birlikte Karsan ilk kez 
Amerika kıtasına da giriş yapmış oldu. Karsan 
JEST, Avusturya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, 
Romanya ve Gürcistan’da da kullanılıyor.

Karsan JEST: 
Türkiye toplu taşımacılık 
sektörünün en çok tercih edilen 
minibüs modeli

Karsan ATAK: 
Engelsiz erişim sunan alçak tabanlı 
modern şehiriçi otobüs

Karsan, standında JEST’in 
yanı sıra fabrika çıkışlı, alçak 
tabanlı, arkadan motorlu, 
8 metrelik şehiriçi otobüsü 
ATAK’ı da sergiledi. Engelsiz 
erişim özelliğine sahip, alçak 
tabanlı ATAK, paslanmaz 
çelik gövdesi, tam otomatik 
şanzımanı ve Euro 6 motor 
donanımı gibi birçok üstün 
özelliklere sahip bir otobüs. 

ATAK, ön kapı ile arka kapı arasında hiçbir 
engel olmayan “alçak tabanı”, ECAS ve Kneeling 
sistemleriyle dikkat çekiyor. Katlanır engelsiz erişim 
rampası ile tekerlekli sandalye kullanan yolcular 
için hayatı kolaylaştıran Karsan ATAK’ın panoramik 
görüş açısı sunan geniş camları ferahlık sağlarken, 
farklı koltuk dizilişleri ve geniş iç yapısı sayesinde 
yolcu kapasitesi 58 kişiye kadar çıkıyor. 

Manuel vites seçeneği ile de maksimum sürüş 
konforu sunan ATAK, Euro 6 motoruyla mükemmel 
yakıt ekonomisi sağlıyor. ATAK, yüksek manevra 
kabiliyetiyle şehiriçi taşımacılığı için ideal olup, 
izole sürücü kabini, bağımsız ön süspansiyon gibi 
özellikleriyle de konforlu ve güvenilir bir seyir imkanı 
sunuyor. 

Tanıtıldığı günden bugüne Türkiye’de 400’e yakın 
satılan ATAK, geçtiğimiz Eylül ayında Budapeşte’de 
Buda Kalesi Belediyesi’ne de 16 adet satıldı. ATAK, 
Macaristan’a ek olarak Almanya ve Azerbaycan’da 
da kullanılıyor.

Mayıs 2013’te Türkiye pazarına sunulan, dünyada ilk 
fabrika çıkışlı engelsiz erişim özelliğine sahip, alçak 
tabanlı ve yüksek tavanlı 6 metrelik minibüsü olan 
JEST Euro 6; tek gövde (monokok) mimarisi ve ileri 
teknoloji malzemeler kullanılarak üretilen gövdesi 
ile kendi sınıfında dayanıklılığı, emniyeti, konforu ve 
düşük sahip olma maliyeti ile öne çıkıyor. 

Büyük şehirlerin toplu taşımacılık sistemlerinde ana 
arterlerin beslenmesi ihtiyacı ile tasarlanan, Karsan’ın 
yolcu taşıma ürün ailesinin en küçük üyesi olan JEST, 
lansmanından bu yana İstanbul’da 120 farklı hatta, 
1.850’den fazla, Türkiye genelinde ise 45’in üzerinde 
ilde 4.000’e yakın satış ile toplu taşımacılığın en çok 
tercih edilen minibüs modellerinden biri. 

2014 yılında Design Turkey Endüstriyel Tasarım 
Ödülleri yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü” almaya 
hak kazanan JEST, herkese modern toplu ulaşım 
sağlarken; sahip olduğu alçak taban ve engelli 
rampası ile hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de 
hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer 
almasını amaçlıyor. JEST, yüksek tavanı ve geniş iç 
alanı sayesinde hem oturan hem de ayaktaki yolcular 
için en küçük ebatlı otobüs olma özelliği taşıyor. 
Oturma yerleşimi, ayakta duran yolcuların rahatlıkla 
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tercih edilen minibüs modellerinden biri. 
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rampası ile hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de 
hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer 
almasını amaçlıyor. JEST, yüksek tavanı ve geniş iç 
alanı sayesinde hem oturan hem de ayaktaki yolcular 
için en küçük ebatlı otobüs olma özelliği taşıyor. 
Oturma yerleşimi, ayakta duran yolcuların rahatlıkla 
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Karsan STAR: 
Maksimum konfor ve ekonomi

Karsan JEST Elektrikli:
İlk kez Avrupa’da sergilendi

Karsan’ın standında sergilediği, 8 metre 
uzunluğundaki STAR ise, kısa mesafe şehirlerarası 
taşımacılık, turizm ve personel servisi konseptli 
diğer bir otobüs. 

Esnek koltuk yerleşimi ile 31 kişiye kadar yolcu 
kapasitesi sunan STAR’ın geniş ve rahat bacak 
mesafesi bulunuyor. STAR’ın raylı koltuk sistemi kısa 
mesafe seyahatlerde ve şehirlerarası yolculuklarda 
tüm ihtiyacı karşılıyor.

STAR’ın aynı zamanda tekerlekli sandalye alınabilen 
27 kişilik Klas II koltuklu modeli de bulunuyor. Lift 
özelliği sayesinde tekerlekli sandalyeler kolaylıkla 
otobüsün içine giriş yapabiliyor.
 
STAR 4.25 m3 hacimli geniş ve kullanışlı bagaj taşıma 
alanı ile sınıfında lider olmasıyla dikkat çekiyor. 
Karsan’ın ileri teknolojiyle ürettiği STAR, arkada yer 
alan motor yerleşimi ve ön bağımsız süspansiyon 
sistemi sayesinde yüksek yolcu konforu vaad ediyor.  

Zengin opsiyonel özellikleri ile benzersiz bir 
araç olan STAR’da multimedya işlevleri, seyahat 
bilgisayarı, katlanabilir LCD ekran, Wi-Fi bağlantısı, 
şık tepe üstü servis düğmeleri ve ESP gibi geniş bir 
ekipman bulunuyor.

Karsan, sıfır emisyonlu elektrikli JEST minibüs 
prototipini bu fuarla birlikte ilk kez Avrupa ziyaretçisi 
ile buluşturmuş oldu. Tekerlekli sandalye alabilen, 
fabrika çıkışlı elektrikli minibüs olma özelliği taşıyan 
JEST, dar şehir yollarında kullanıcılar için en iyi 
çözümü sunuyor. Bir yandan doğal çevremizi 
korurken, işletme maliyetlerini de düşürüyor. 
Panelindeki dokunmatik ekran, sürücü için ileri 
seviyede çok işlevli kontrol ortamı sağlıyor. 

Karsan’ın teknolojik trendleri izleyerek geliştirdiği 
elektrikli JEST prototipi, tasarımı ve boyutları 
itibariyle kullanım alanı anlamında, elektrikli olması 
itibariyle de şehiriçi ulaşımında başarılı bir minibüs 
uygulaması olarak çok önemli bir çözüm alternatifi 
sunuyor. Özellikle ana hatlarda yer alan metroların 
ve yoğun saatler dışında doluluk oranları düşen 
büyük otobüslerin yan hatlarla beslenmesi JEST 
gibi bir aracın ihtiyacını ortaya koyuyor. İstasyonların 
şehirlerin dar sokaklarından taşınan yolcularla 
beslendiği çözüm modelinde, elektrikli araçların yer 
alması, hem çok büyük yatırımlarla kurulan ulaşım 
sistemlerini verimli hale getiriyor, hem de emisyon ve 
toplam ekonomi anlamında katkı sağlıyor. Elektrikli 
JEST’in 2017’de seri imalata girmesi planlanıyor.
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Karsan, 120  adet 
doğalgazlı solo 
tip otobüs ve 21 
adet doğalgazlı 

körüklü tip 
otobüs için Konya 

Büyükşehir 
Belediyesi̇ile 

imzaları attı

Karsan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Mayıs 
2015 tarihinde açmış olduğu “120 Adet Doğalgazlı 
Solo Tip Otobüs, 21 Adet Doğalgazlı Körüklü 
Tip Otobüs” ihalesine verdiği 26 milyon euroluk 
teklif ile ihalenin kazananı olmuştu. İhale 
komisyonunun resmi süreçleri ve değerlendirmeleri 
tamamlamasının ardından; 26 Haziran 2015 
tarihinde karşılıklı olarak imzalar atıldı. Karsan 
Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı 
Mustafa Eşgi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Selami Uğur, Satınalma Müdürü Mustafa Kara ve 
Atöyeler Şube Müdürü Ertan Güneş’in katılımıyla 
düzenlenen imza töreninde ihale konusu otobüsler 
2015 yılı sonuna kadar teslim edilmiş olacak.  

Törende konuşan Ulaşım Daire Başkanı Mustafa 
Eşgi ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Selami 
Uğur; yeni alınacak otobüsleri, çevreci ve yakıt 
maliyetlerinin düşük olmasından dolayı doğalgazlı 
olarak tercih ettiklerini belirtti. Eşgi ve Uğur aynı 
zamanda; Karsan’ın 2013 yılında ihalesini kazandığı 
ve 2014 yılı ilk çeyreğinde teslim ettiği 40 adet 
doğalgazlı körüklü tip otobüslerin ise Konya 
ilinde başarıyla hizmet verdiğine dikkat çekti. 

Karsan’ın Antalya’daki yetkili bayisi Mitat Yıldırım 
Otomotiv, Antalya şehiriçinde hizmet vermek 
üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 31 adet 
JEST satışı gerçekleştirdi. Haziran ayı içerisinde 
teslim edilen 11+4+1 krem rengi stil paket 
JEST’lerin teslimatında Bayi Sahibi Mitat Yıldırım, 
Osman Yıldırım ve satış yetkilisi Kemal Kaçar 
hazır bulundu.

Antalya’ya 
31 adet JEST!

Ayvalık – Cunda transferleri̇artık 
Karsan JEST’lerle yapılıyor
Toplu taşımada kentlerin çözüm ortağı olan Karsan; 
3 Temmuz 2015, Perşembe günü Ayvalık Toplu 
Taşıma İşletmeleri’ne akıllı kart sistemine sahip 25 
adet Karsan JEST teslimatı gerçekleştirdi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in katılımıyla 
Aliçetinkaya Mahallesi Semt Pazarı’nda düzenlenen 
törenle teslim edilen Karsan JEST’ler Ayvalık’ın 
Yenimahalle, Armutçuk Üst Yol, Yeni Hastane, Yeni 
Garaj ve Cunda Adası güzergahlarında ulaşım 
sağlayacak. Törende Ayvalık Belediye Başkanı’nın 
yanısıra Balıkesir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Taylan Engin, Karsan Otomotiv Bölge 

Müdürü Oktay Güven ve KHT Otomotiv Genel 
Müdürü Lokman Kocaslan yer aldı. Belediye 
Başkanı Gençer; teslim alınan 25 adet Karsan marka 
JEST minibüsü ile Ayvalık’ın ulaşımda çehresinin 
değiştiğini, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun 
araçlar ile daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.  

En son 17 Haziran 2015 tarihinde Ayvalık Şehiriçi 
Kooperatifi’ne 20 adet Karsan JEST satışı 
gerçekleştiren Karsan, Balıkesir’e son bir ay 
içerisinde 40’dan fazla JEST, 60’dan fazla da ATAK 
teslimatı yapmış oldu.

TESLİMATLAR&
İHALELER
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Karsan ATAK’lar 
Balıkesir’de
Karsan bayisi FSM Demirbaş’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim 
ettiği ATAK marka otobüslerin sayısı 103’e ulaştı.

Bugüne kadar Manisa’ya 53, Aydın’a 45, Çankırı’ya 8, 
Sivas’a 6, Balıkesir’e 23 adet ATAK satışı gerçekleştiren 
Karsan, son olarak Kahramanmaraş’a 26 adet ATAK 
teslim etti.

20 Ağustos Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 
gerçekleştirilen teslimat töreniyle birlikte ATAK’lar 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde 
hizmete alındı. Törende Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Karsan 
Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı yer aldı. 

Törende konuşan Karsan Pazarlama Genel Müdürü 
Vançın Kitapçı; Kahramanmaraş’ta başlayan 350 
araçlık  “Ulaşım Dönüşümü Projesi”ne 8 metrelilk 
ATAK otobüsleriyle aday olduklarını söyledi. Karsan 
ATAK’ların birçok belediye tarafından tercih edildiğini 
belirten Kitapçı, Kahramanmaraş’ın da gözünü hiç 
kırpmadan Karsan araçlarına güvenebileceğini, 
Karsan’ın her daim belediyenin ve de esnafın yanında 
olduğunu söyledi. Karsan’ın toplu ulaşımda engelleri 
ortadan kaldıran vizyoner bir yaklaşım izlediğine 
dikkat çeken Kitapçı sözlerine şöyle devam etti;  
“ATAK’la beraber JEST ve STAR’ın da dahil olduğu 
Karsan markalı toplu taşıma ailesinde “Ulaşımda 
Kentsel Dönüşüm” yaklaşımını benimsedik. 

Türkiye’de ilk defa 
Balıkesir’de

Şehirlerin toplu taşıma sektöründeki çözüm ortağı 
Karsan, engelli erişimine sahip, alçak tabanlı, ATAK 
otobüsleriyle Balıkesir’in de çehresini değiştirdi. En 
son Karsan yetkili satıcısı FSM Demirbaş tarafından 
Balıkesir’e satılan 23 adet Karsan ATAK’la birlikte 
Balıkesir’deki ATAK’ların sayısı 103’e ulaştı. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Temmuz 2015, 
Perşembe günü Balıkesir Kampüs Hattı Otobüs 
Kooperatifi önünde düzenlenen törenle hizmete 
alınan ATAK marka otobüsler, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur tarafından 
kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Törene Başkan Uğur’un yanısıra, Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları 
Odası Başkanı, Kampüs Hattı Otobüsleri Kooperatif 
Başkanı, FSM Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı, 
sektör temsilcileri ve kooperatif üyesi şoförler katıldı. 
Karsan’ı Bölge Müdürü Oktay Güven temsil etti.

Balıkesir halkına hizmet verecek Karsan ATAK’lar; 
alçak tabanlı, engelli uyumlu, Euro 5 motorlu ve 
klimalı olmalarının yanısıra güvenlik için 24 saat 
kayıt yapan altı farklı kamera ve LCD ekranı bulunan 
modern bir teknoloji ile donatıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ortak akıl 
ile Balıkesir’in modern araçlara kavuştuğunu ve 
Kampüs hattının ilk yaptıkları örnek olduğunu 
söyledi. Ayvalık’ta da benzer şekilde tüm toplu 
taşıma araçlarının yenilendiğini vurgulayan Uğur, 
Balıkesir’in değiştiğini, geliştiğini söyledi.

Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur ve beraberindekiler yeni otobüsle 
şehir turu attılar. Karsan ATAK’ların yetkili satıcısı 
FSM Demirbaş’ın sahibi Mustafa Demirbaş, engelli 
uyumlu Karsan ATAK’ların yasa gereği zorunlu 
olduğunu ve bunun Türkiye’de ilk defa Balıkesir’de 
hayata geçirildiğini vurguladı. Demirbaş, “Kanun 
7 Temmuz 2015 tarihinde sona erdi; şehir içindeki 
toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun 
olması gerekiyor. Şehir merkezinde bunu uygulayan 
tek il Balıkesir oldu” dedi. Balıkesir’de yer alan engelli 
uyumlu 126 adet otobüsün 103 adedi ATAK marka 
otobüslerden oluşuyor. İl genelinde bir yıl içinde 400 
civarında otobüsün yenilenmiş olması hedefleniyor. 

FSM Demirbaş, otobüs teslim töreninin ardından 
Asya Termal Otel’de, Balıkesir Özel Halk otobüsleri 
esnafına ve sektör temsilcilerine bir iftar yemeği verdi.

Karsan’dan Kahramanmaraş’a 
26 adet ATAK

Bunu yaparken de herkese eşit ulaşım hakkı 
tanımak adına araçlarımızı engelli erişimine 
uygun olarak tasarladık, ürettik. Çağımızın en 
önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 
“ulaşımda engelsiz erişim”e, “katlanabilir engelsiz 
erişim rampası” olan, “alçak taban” platformu ile 
çözüm üreten araçlarla cevap vermeliyiz. Karsan 
ATAK’lar sahip olduğu tüm bu özelliklerinin 
yanı sıra sağladığı konfor ve modern tasarımı ile 
Kahramanmaraşlılar tarafından büyük beğeni 
toplayacak.”
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Karsan ATAK’lar 
Balıkesir’de
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Karsan ATAK’lar 
Budapeşte’de hizmete alındı
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Buda Kalesi Belediyesi ihtiyacı için 
düzenlenen 16 adetlik otobüs alım ihalesini kazanan Karsan, otobüsleri 
Belediye’ye teslim etti.

Karsan, 19-20 Eylül 2015 tarihlerinde, tüm dünyada 
herkesi toplu taşımaya teşvik eden ‘EUROPEAN 
MOBILITY WEEK’ etkinliğine katıldı. Bu yıl ‘Seç. Değiştir. 
Birleştir.’ sloganıyla görkemli bir açılış ile gerçekleştirilen 
etkinliğe Avrupa genelinde toplamda 1.711 şehir katılım 
gösterdi. Karsan’ın standı ve araç sergileme alanı, 
Andrassy Caddesi’nde yer alan  Opera Binası’nın önünde 
hazırlandı. Kendi markasına ait STAR, JEST ve ATAK 
araçlarını sergileyen Karsan’ın standı etkinlik süresince 
binlerce Budapeşteli tarafından büyük beğeni topladı. 
Yüzde yüz yerli bir marka olan Karsan’ın dünya çapındaki 
başarısı, ‘EUROPEAN MOBILITY WEEK’ etkinliğinde 
gördüğü ilgi ile bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Budapeşte’nin tarihi ve turistik merkezi olan Buda Kalesi bölgesinde Buda 
Belediyesi’nin uzun bir zamandır değiştirmek istediği 10 yaşın üzerinde olan eski 
araçlar yeni nesil Karsan ATAK toplu taşıma araçları ile değiştirildi. 

19 Kasım Perşembe günü Buda Kalesi’nde bulunan Arslan Meydanı’nda düzenlenen 
Teslimat Töreni’ne  Budapeşte Belediye Başkan Yardımcısı Balazs Szeneczey, Buda 
Kalesi Bölgesi Belediye Başkanı Dr. Gabor Tamas Nagy, BKK Başkanı Dr. Kalman 
Daboczi, BKV Başkan Tibor Bolla ve Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın 
Kitapçı katıldı. 

Törende Karsan ürünlerini tercihlerinden dolayı Budapeşte yerel yönetimine 
teşekkürlerini ileten Kitapçı; “Karsan’ın Bursa fabrikasında üretilen ATAK otobüslerinin 
bundan böyle tarihi ve kültürel yakınlığımız olan gönül komşumuz Macaristan’ın 
güzel başkenti Budapeşte toplu ulaşım sistemlerinde kullanılacak olmasından 
dolayı gurur duyuyoruz. Batı Avrupa’da ilk kez Ekim 2013’te Busworld Kortrijk’ta 
tanıttığımız, ‘Ulaşımda Kentsel Dönüşüm’ yaklaşımının bir sonucu olarak pazara 
sunduğumuz 8 metrelik Karsan ATAK otobüslerimiz; yolcu kapasiteleri, düşük yakıt 
tüketimi ve modern tasarımı ile kullanıcılardan; alçak tabanlı yapısı, kolay erişimi ve 
sunduğu konforla da yolcular tarafından büyük beğeni toplayacak. 

Karsan EUROPEAN MOBILITY WEEK’te 
sergilediği araçlarıyla Budapeştelilerin 
beğenisi topladı

Karsan ATAK rakiplerinden ayrıştığı özellikleriyle 
sektördeki dinamikleri kısa sürede değiştirdi” diye 
konuştu. Karsan’ın neredeyse yarım yüzyıldır ticari 
araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın 
önde gelen markaları için üretim yaptığını belirten 
Vançın Kitapçı, bugüne kadar 100 bin adedin üzerinde 
yolcu taşıma aracı ürettiğine dikkat çekti. 

Budapeşte Belediye Başkan Yardımcısı Balazs 
Szeneczey ise yaptığı konuşmada yeni teslim alınan 
Karsan ATAK’ların sadece filo genişlemesi anlamında 
değil, aynı zamanda Budapeşte’nin kalkınma 
sürecinin de önemli bir gerçeği olduğuna dikkat çekti 
ve Karsan’a esnek üretim kabiliyeti ile araçları hızla 
üreterek teslim ettiği için teşekkürlerini iletti.
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Karsan, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer 
alan Dominik Cumhuriyeti’ne 5 adet JEST sattı. 
Toplu taşımada kentlerin çözüm ortağı olan 
Karsan, Dominik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği 
bu satış ile birlikte Amerika kıtasına giriş yapmış 
oldu.

Türkiye’deki havalimanlarında başarılı bir şekilde 
hizmet veren Karsan JEST, şimdi de Dominik 
Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan dünyanın 
ilk özel sermayeli uluslararası havalimanı olarak 
bilinen Punta Cana’da hizmet vermeye başladı. 
1984 yılında kurulan ve yılda ortalama beş 
milyonun üzerinde yolcu akışı bulunan Punta 
Cana Uluslararası Havalimanı’na gelen yolcuların 
transferleri artık Karsan JEST’lerle sağlanıyor. 

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine satılmakta olan JEST, sahip olduğu çağdaş özelliklerle 
minibüs segmentinde kuralları tekrar yazıyor. Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve değişimler takip 
edilerek geliştirilen JEST, herkese modern toplu ulaşım sağlarken; engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de 
hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer almasını amaçlıyor.

Karsan JEST kıtaları aştı!

Dominik Cumhuriyeti’ne satışı gerçekleştirilen 5 adet Karsan JEST, Punta Cana 
Uluslararası Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı.

Karsan, 240 adetlik CNG’li̇otobüsün 
60 adedini̇törenle Kocaeli’ne teslim etti̇

Karsan, 27 Nisan tarihinde Kocaeli Belediyesi ile 200 
adet CNG yakıtlı solo otobüs için karşılıklı imzaları atmış, 
Eylül ayında ise anlaşmaya 40 otobüs daha ekleyerek 
toplam adedi 240’a çıkartmıştı. Anlaşma tarihinden 
bugüne kadar Kocaeli Belediyesi’ne peyder pey teslimat 
gerçekleştiren Karsan, son olarak 10 Ekim Cumartesi 
günü Kocaeli’nin Perşembe Pazarı alanında düzenlenen 
törenle Belediye’ye 60 adet otobüs daha teslim etti. Toplu 
taşımada modern, konforlu ve güvenli taşımacılığı kentin 
her köşesine yaymayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2016’ya kadar alımını yapacağı toplamda 
240 adet CNG’li otobüsün, kent genelindeki 12 ilçede 
belirlenecek hatlarda hizmet vermesi planlanıyor.

10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen “Teslimat Töreni” 
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İmza 
Töreni’nde konuşan Vançın Kitapçı; yıl sonuna kadar 
teslim edecekleri 12 metre CNG’li otobüslerin tam alçak 
taban özelliği ile tüm yolcular için erişim ve seyahat 
konforu sunduğuna dikkat çekti.

Kocaeli’nde hizmet veren otobüsler çevreci olmalarının 
yanısıra yolcular için seyahatlerini keyfe dönüştürecek 
unsurlar da sunuyor. Otobüslerin içinde yer alan 
kütüphane sayesinde yolcular ulaşımlarını sağlarken 
aynı zamanda istedikleri kitabı okuyabiliyor. Otobüslerde 
ayrıca engelli vatandaşlar için sesli uyarı sistemi, indirimli 
aktarma sistemi ve bisiklet taşıma aparatı da bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilk etapta 200 adet CNG’li otobüs için anlaşan, daha 
sonra sayıyı 40 adet daha artıran ve bugüne kadar 100’e yakın otobüsün teslimatını 
gerçekleştiren Karsan, 60 adet otobüsü ise 10 Ekim günü düzenlenen törenle 
Belediye’ye teslim etti.

Törende söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu konforlu ve güvenli taşımacılığın 
kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı ve bu 
kapsamda Karsan’la yaptıkları işbirliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Karsan tarafından üretilen çevre dostu doğalgazlı 
otobüslerde, yolcular kadar şoförün konforu da ön 
planda tutuluyor. ISO-VDV standartlarına göre geliştirilen 
sürücü kabini sürücüye konfor ve ekstra geniş görüş 
alanı sağlarken, gelişmiş elektronik donanım sayesinde 
sürücü, araç içindeki bütün sistemleri aynı anda 
izleyebiliyor ve kontrol edebiliyor. Elektronik gösterge 
ve sürüş sistemleri sayesinde sürücü aracın yağ, yakıt, 
hız, hararet ve motor devri gibi bilgileri anlık olarak en 
detaylı şekilde alabiliyor. Aracın motor yerleşimi, arka – 
ön tamponlar ve far çerçeveleri ergonomik yerleşim ve 
manuel kumanda ile kolayca açılıp kapanabildiğinden 
günlük bakımlar rahatlıkla yapılabiliyor. Motor odası 
yangınlarında otomatik yangın söndürücü sistemi 
aracın yangın güvenliğini en üst düzeye çıkartıyor. 
Otobüslerde otomatik yağ tamamlama sistemi, araç içi 
ve geri görüş sağlayan kamera sistemi, yolcu konforunu 
ve sürüş güvenliğini artıran bağımsız ön süspansiyonlar 
da bulunuyor. 

Aracın arkasında enlemesine yerleştirilmiş motor 
sayesinde ayakta duran yolcu alanı ergonomisi 
maksimum seviyede tutulan otobüslerde motor 
parçaları, mekanik aksam, fren ve süspansiyon elemanları 
yıpranmaya karşı üst düzey dayanıma sahip. Uzun 
bakım aralıklarıyla tasarruf sağlanırken, çekiş ve güçten 
ödün vermeden EEV (Environmentally Enhanced 
Vehicle/ Çevresel Bakımdan Geliştirilmiş Araç) emisyon 
değerlerine ulaşan doğal gazlı motoru hem çevreye 
duyarlı hem de düşük yakıt tüketimine sahip.
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Karsan, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer 
alan Dominik Cumhuriyeti’ne 5 adet JEST sattı. 
Toplu taşımada kentlerin çözüm ortağı olan 
Karsan, Dominik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği 
bu satış ile birlikte Amerika kıtasına giriş yapmış 
oldu.

Türkiye’deki havalimanlarında başarılı bir şekilde 
hizmet veren Karsan JEST, şimdi de Dominik 
Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan dünyanın 
ilk özel sermayeli uluslararası havalimanı olarak 
bilinen Punta Cana’da hizmet vermeye başladı. 
1984 yılında kurulan ve yılda ortalama beş 
milyonun üzerinde yolcu akışı bulunan Punta 
Cana Uluslararası Havalimanı’na gelen yolcuların 
transferleri artık Karsan JEST’lerle sağlanıyor. 

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine satılmakta olan JEST, sahip olduğu çağdaş özelliklerle 
minibüs segmentinde kuralları tekrar yazıyor. Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve değişimler takip 
edilerek geliştirilen JEST, herkese modern toplu ulaşım sağlarken; engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de 
hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer almasını amaçlıyor.

Karsan JEST kıtaları aştı!

Dominik Cumhuriyeti’ne satışı gerçekleştirilen 5 adet Karsan JEST, Punta Cana 
Uluslararası Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı.

Karsan, 240 adetlik CNG’li̇otobüsün 
60 adedini̇törenle Kocaeli’ne teslim etti̇

Karsan, 27 Nisan tarihinde Kocaeli Belediyesi ile 200 
adet CNG yakıtlı solo otobüs için karşılıklı imzaları atmış, 
Eylül ayında ise anlaşmaya 40 otobüs daha ekleyerek 
toplam adedi 240’a çıkartmıştı. Anlaşma tarihinden 
bugüne kadar Kocaeli Belediyesi’ne peyder pey teslimat 
gerçekleştiren Karsan, son olarak 10 Ekim Cumartesi 
günü Kocaeli’nin Perşembe Pazarı alanında düzenlenen 
törenle Belediye’ye 60 adet otobüs daha teslim etti. Toplu 
taşımada modern, konforlu ve güvenli taşımacılığı kentin 
her köşesine yaymayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2016’ya kadar alımını yapacağı toplamda 
240 adet CNG’li otobüsün, kent genelindeki 12 ilçede 
belirlenecek hatlarda hizmet vermesi planlanıyor.

10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen “Teslimat Töreni” 
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İmza 
Töreni’nde konuşan Vançın Kitapçı; yıl sonuna kadar 
teslim edecekleri 12 metre CNG’li otobüslerin tam alçak 
taban özelliği ile tüm yolcular için erişim ve seyahat 
konforu sunduğuna dikkat çekti.

Kocaeli’nde hizmet veren otobüsler çevreci olmalarının 
yanısıra yolcular için seyahatlerini keyfe dönüştürecek 
unsurlar da sunuyor. Otobüslerin içinde yer alan 
kütüphane sayesinde yolcular ulaşımlarını sağlarken 
aynı zamanda istedikleri kitabı okuyabiliyor. Otobüslerde 
ayrıca engelli vatandaşlar için sesli uyarı sistemi, indirimli 
aktarma sistemi ve bisiklet taşıma aparatı da bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilk etapta 200 adet CNG’li otobüs için anlaşan, daha 
sonra sayıyı 40 adet daha artıran ve bugüne kadar 100’e yakın otobüsün teslimatını 
gerçekleştiren Karsan, 60 adet otobüsü ise 10 Ekim günü düzenlenen törenle 
Belediye’ye teslim etti.

Törende söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu konforlu ve güvenli taşımacılığın 
kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı ve bu 
kapsamda Karsan’la yaptıkları işbirliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Karsan tarafından üretilen çevre dostu doğalgazlı 
otobüslerde, yolcular kadar şoförün konforu da ön 
planda tutuluyor. ISO-VDV standartlarına göre geliştirilen 
sürücü kabini sürücüye konfor ve ekstra geniş görüş 
alanı sağlarken, gelişmiş elektronik donanım sayesinde 
sürücü, araç içindeki bütün sistemleri aynı anda 
izleyebiliyor ve kontrol edebiliyor. Elektronik gösterge 
ve sürüş sistemleri sayesinde sürücü aracın yağ, yakıt, 
hız, hararet ve motor devri gibi bilgileri anlık olarak en 
detaylı şekilde alabiliyor. Aracın motor yerleşimi, arka – 
ön tamponlar ve far çerçeveleri ergonomik yerleşim ve 
manuel kumanda ile kolayca açılıp kapanabildiğinden 
günlük bakımlar rahatlıkla yapılabiliyor. Motor odası 
yangınlarında otomatik yangın söndürücü sistemi 
aracın yangın güvenliğini en üst düzeye çıkartıyor. 
Otobüslerde otomatik yağ tamamlama sistemi, araç içi 
ve geri görüş sağlayan kamera sistemi, yolcu konforunu 
ve sürüş güvenliğini artıran bağımsız ön süspansiyonlar 
da bulunuyor. 

Aracın arkasında enlemesine yerleştirilmiş motor 
sayesinde ayakta duran yolcu alanı ergonomisi 
maksimum seviyede tutulan otobüslerde motor 
parçaları, mekanik aksam, fren ve süspansiyon elemanları 
yıpranmaya karşı üst düzey dayanıma sahip. Uzun 
bakım aralıklarıyla tasarruf sağlanırken, çekiş ve güçten 
ödün vermeden EEV (Environmentally Enhanced 
Vehicle/ Çevresel Bakımdan Geliştirilmiş Araç) emisyon 
değerlerine ulaşan doğal gazlı motoru hem çevreye 
duyarlı hem de düşük yakıt tüketimine sahip.
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Hyundai
Truck&Bus 
yetkili̇satıcısı 
Ömer  Ekbiç Group 
ilk Hyundai H350 
filosunu Erzurum’a 
teslim etti̇

Aydın Belediyesi̇ 
yine Karsan dedi̇

Karsan Pazarlama’nın Hyundai Truck&Bus Erzurum 
yetkili satıcısı olan Ömer Ekbiç Group aracılığıyla satışı 
gerçekleşen Hyundai H350 filosu Erzurum’da müşterisi 
ile buluştu. Karsan’ın Nisan ayı başında üretimine 
başladığı Hyundai H350’ler ticari hayatta esnafının 
yanında olmaya başladı. Ömer Ekbiç Group aracılığıyla 
Erzurum’da Hınıslıoğlu Gıda’ya 8 araçtan oluşan Hyundai 
H350 filosu teslim edildi. 

Erzurum çevre yolu üzerinde bulunan Ömer Ekbiç Group 
Plaza önünde sıralanan Hyundai H350 araçların teslimat 
töreni; Ömer Ekbiç Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Selim Ekbiç, Genel Müdür Murat Turhan, Satış Müdürü 
Kürşad Özer, Hınıslıoğlu Gıda adına da Ahmet Hınıslıoğlu 
ve Muhammet Hınıslıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. 
Törende sembolik anahtar teslimi yapılırken günün 
anısına bir plaket de verildi. 

Ömer Ekbiç Group Satış Müdürü Kürşad Özer törende 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin birçok yerinde Hyundai 
ticari araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. H350 
araçların istendiği taktirde; 16+1 öğrenci servisi, panelvan, 
açık ve kapalı kasalı şasi kamyonet gibi birçok seçenekle 
müşteriye sunulabildiğini anlatan Özer, 8 adetten oluşan 
ilk filoyu Erzurum’a vermiş olmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Mayıs ayında Karsan’dan 45 adet ATAK ve 6 adet JEST teslim 
alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, tercihini yine Karsan’dan 
yana kullandı. Belediye’ye 25 adet ATAK ve 10 adet JEST daha 
teslim edildi. 

Belediye, yakıt ekonomisi ve yaşam boyu kullanım 
maliyetlerinin çok düşük olduğu JEST ve ATAK araçlarından 
duyduğu memnuniyeti, tercihini yine Karsan’dan yana 
kullanarak gösterdi. En son Mayıs ayında Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO) üzerinden sipariş edilen 45 adet ATAK ve 6 adet 
JEST aracının teslimatını gerçekleştiren Karsan, Belediye’ye 
DMO üzerinden sipariş edilen 25 adet ATAK ve 10 adet JEST 
daha teslim etti. Böylelikle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edilen araç sayısı 86’ya ulaştı. Ekim ayının üçüncü 
haftasında Karsan Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin 
tarafından belediye yetkililerine teslim edilen araçlar,  şehir 
meydanında sergilendikten sonra çalışmaya başladı. 
   
Karsan’ın 8 metrelik şehiriçi otobüsü ATAK, engelsiz erişim 
özelliğine sahip “alçak tabanlı’’ gövdesi, basamaksız ulaşılan 
koltuk sayısının fazla olması, Euro 5 EEV motor donanımı gibi 
birçok üstün özelliklere sahip bir otobüs. Panoramik görüş 
açısı sunan geniş camları ferahlık sağlarken, farklı koltuk 
dizilişleri ve geniş iç yapısı sayesinde yolcu kapasitesi 59 kişiye 
kadar çıkıyor. 

Türkiye toplu taşımacılık sektörünün en çok tercih edilen 
minibüs modeli olan JEST, fabrika çıkışlı engelsiz erişim 
özelliğine sahip, alçak tabanlı ve yüksek tavanlı 6 metrelik bir 
minibüs olarak dikkat çekiyor. JEST; tek gövde (monokok) 
mimarisi ve ileri teknoloji malzemeler kullanılarak üretilen 
gövdesi ile kendi sınıfında dayanıklılığı, emniyeti, konforu ve 
düşük sahip olma maliyeti ile öne çıkıyor. 

Törende yaptığı konuşmada; modern araçlarla hizmet 
verecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dalyan 
Kooperatif Başkanı Adnan Aydın; “Araçlarımız engelli 
vatandaşlarımızın rahatça seyahat edebilmelerini sağlıyor. 
Tüm araçlarımızda kent kart ve kamera sistemi mevcut” 
dedi. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de bu hizmet 
ile Dalyan’ın çağdaş kimliği ile öne çıkacağını söyledi. 

Bu dönüşümün esnafın yararına olduğunu vurgulayan 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
ise; Dalyan Kooperatifi’nin diğer kooperatiflere doğru 
yolu göstermiş olduğunu ifade etti. 

Konuşmaların ardından Karsan Otomotiv adına Satış 
Müdürü Kaan Erkırtay, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün’e plaket takdim etti. Tören 
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin JEST minibüslerini 
incelemelerinin ardından son buldu.

Dalyan’a teslim edilen 22 adet JEST, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü olarak Dalyan 
Minibüs Kooperatifi seferlerini gerçekleştiriyor. Gaziler, 
şehit yakınları, engelliler, 65 yaş üzeri ve kanunla belirtilen 
kişiler seferlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 
Kentkart sistemi ile çalışan JEST’lerde Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin talebi üzerine dijital hat levhası ve araç içi 
bilgilendirme ekranı da bulunuyor. 

Karsan, Dalyan’a teslim ettiği̇ 22 adet 
JEST ile Muğla ulaşımında dönüşümü 
başlattı

Karsan’ın 2013’te “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” 
yaklaşımıyla pazara sunduğu JEST minibüsleri 
Türkiye çapında ulaşımda dönüşüm yapmak isteyen 
belediyelerin tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşların 
daha güvenli, daha konforlu seyahat etmeleri ve bütün 
araçların Büyükşehir ulaşım sistemine entegre edilmesi 
amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmalarının ilk uygulama 
yeri olan Dalyan’da Karsan’ı seçti. Proje kapsamında 
Dalyan Kooperatifi’nde hizmet veren 44 araç, 22 adet 
JEST minibüsü ile değiştirildi. 19 Ekim Pazartesi günü 
Dalyan’da gerçekleştirilen törenle birlikte 22 adet Karsan 
JEST minibüsü Dalyan Kooperatifi’ne teslim edildi.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı 
ve MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ünsal, 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ortaca 
Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa, pek 
çok belediye yetkilisi ve görevlisinin yanısıra kooperatif 
üyeleri ve Dalyan halkı katıldı. Törene Karsan Otomotiv 
adına Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Satış Bölge Müdürü 
Celal Yalnız ve Karsan Antalya Yetkili Satıcısı Mitat Yıldırım 
katılım gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’da başlattığı  toplu ulaşımda dönüşüm projesi 
çerçevesinde, 22 adet JEST Dalyan Kooperatifi’ne teslim edildi.
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Hyundai
Truck&Bus 
yetkili̇satıcısı 
Ömer  Ekbiç Group 
ilk Hyundai H350 
filosunu Erzurum’a 
teslim etti̇

Aydın Belediyesi̇ 
yine Karsan dedi̇

Karsan Pazarlama’nın Hyundai Truck&Bus Erzurum 
yetkili satıcısı olan Ömer Ekbiç Group aracılığıyla satışı 
gerçekleşen Hyundai H350 filosu Erzurum’da müşterisi 
ile buluştu. Karsan’ın Nisan ayı başında üretimine 
başladığı Hyundai H350’ler ticari hayatta esnafının 
yanında olmaya başladı. Ömer Ekbiç Group aracılığıyla 
Erzurum’da Hınıslıoğlu Gıda’ya 8 araçtan oluşan Hyundai 
H350 filosu teslim edildi. 

Erzurum çevre yolu üzerinde bulunan Ömer Ekbiç Group 
Plaza önünde sıralanan Hyundai H350 araçların teslimat 
töreni; Ömer Ekbiç Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Selim Ekbiç, Genel Müdür Murat Turhan, Satış Müdürü 
Kürşad Özer, Hınıslıoğlu Gıda adına da Ahmet Hınıslıoğlu 
ve Muhammet Hınıslıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. 
Törende sembolik anahtar teslimi yapılırken günün 
anısına bir plaket de verildi. 

Ömer Ekbiç Group Satış Müdürü Kürşad Özer törende 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin birçok yerinde Hyundai 
ticari araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. H350 
araçların istendiği taktirde; 16+1 öğrenci servisi, panelvan, 
açık ve kapalı kasalı şasi kamyonet gibi birçok seçenekle 
müşteriye sunulabildiğini anlatan Özer, 8 adetten oluşan 
ilk filoyu Erzurum’a vermiş olmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Mayıs ayında Karsan’dan 45 adet ATAK ve 6 adet JEST teslim 
alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, tercihini yine Karsan’dan 
yana kullandı. Belediye’ye 25 adet ATAK ve 10 adet JEST daha 
teslim edildi. 

Belediye, yakıt ekonomisi ve yaşam boyu kullanım 
maliyetlerinin çok düşük olduğu JEST ve ATAK araçlarından 
duyduğu memnuniyeti, tercihini yine Karsan’dan yana 
kullanarak gösterdi. En son Mayıs ayında Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO) üzerinden sipariş edilen 45 adet ATAK ve 6 adet 
JEST aracının teslimatını gerçekleştiren Karsan, Belediye’ye 
DMO üzerinden sipariş edilen 25 adet ATAK ve 10 adet JEST 
daha teslim etti. Böylelikle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edilen araç sayısı 86’ya ulaştı. Ekim ayının üçüncü 
haftasında Karsan Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin 
tarafından belediye yetkililerine teslim edilen araçlar,  şehir 
meydanında sergilendikten sonra çalışmaya başladı. 
   
Karsan’ın 8 metrelik şehiriçi otobüsü ATAK, engelsiz erişim 
özelliğine sahip “alçak tabanlı’’ gövdesi, basamaksız ulaşılan 
koltuk sayısının fazla olması, Euro 5 EEV motor donanımı gibi 
birçok üstün özelliklere sahip bir otobüs. Panoramik görüş 
açısı sunan geniş camları ferahlık sağlarken, farklı koltuk 
dizilişleri ve geniş iç yapısı sayesinde yolcu kapasitesi 59 kişiye 
kadar çıkıyor. 

Türkiye toplu taşımacılık sektörünün en çok tercih edilen 
minibüs modeli olan JEST, fabrika çıkışlı engelsiz erişim 
özelliğine sahip, alçak tabanlı ve yüksek tavanlı 6 metrelik bir 
minibüs olarak dikkat çekiyor. JEST; tek gövde (monokok) 
mimarisi ve ileri teknoloji malzemeler kullanılarak üretilen 
gövdesi ile kendi sınıfında dayanıklılığı, emniyeti, konforu ve 
düşük sahip olma maliyeti ile öne çıkıyor. 

Törende yaptığı konuşmada; modern araçlarla hizmet 
verecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dalyan 
Kooperatif Başkanı Adnan Aydın; “Araçlarımız engelli 
vatandaşlarımızın rahatça seyahat edebilmelerini sağlıyor. 
Tüm araçlarımızda kent kart ve kamera sistemi mevcut” 
dedi. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de bu hizmet 
ile Dalyan’ın çağdaş kimliği ile öne çıkacağını söyledi. 

Bu dönüşümün esnafın yararına olduğunu vurgulayan 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
ise; Dalyan Kooperatifi’nin diğer kooperatiflere doğru 
yolu göstermiş olduğunu ifade etti. 

Konuşmaların ardından Karsan Otomotiv adına Satış 
Müdürü Kaan Erkırtay, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün’e plaket takdim etti. Tören 
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin JEST minibüslerini 
incelemelerinin ardından son buldu.

Dalyan’a teslim edilen 22 adet JEST, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü olarak Dalyan 
Minibüs Kooperatifi seferlerini gerçekleştiriyor. Gaziler, 
şehit yakınları, engelliler, 65 yaş üzeri ve kanunla belirtilen 
kişiler seferlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 
Kentkart sistemi ile çalışan JEST’lerde Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin talebi üzerine dijital hat levhası ve araç içi 
bilgilendirme ekranı da bulunuyor. 

Karsan, Dalyan’a teslim ettiği̇ 22 adet 
JEST ile Muğla ulaşımında dönüşümü 
başlattı

Karsan’ın 2013’te “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” 
yaklaşımıyla pazara sunduğu JEST minibüsleri 
Türkiye çapında ulaşımda dönüşüm yapmak isteyen 
belediyelerin tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşların 
daha güvenli, daha konforlu seyahat etmeleri ve bütün 
araçların Büyükşehir ulaşım sistemine entegre edilmesi 
amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmalarının ilk uygulama 
yeri olan Dalyan’da Karsan’ı seçti. Proje kapsamında 
Dalyan Kooperatifi’nde hizmet veren 44 araç, 22 adet 
JEST minibüsü ile değiştirildi. 19 Ekim Pazartesi günü 
Dalyan’da gerçekleştirilen törenle birlikte 22 adet Karsan 
JEST minibüsü Dalyan Kooperatifi’ne teslim edildi.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
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Manisa ulaşımda büyük “ATAK” 
yaptı, tercihi yine Karsan oldu
Manisa merkez ve ilçeler arasında ulaşım hizmet ağını genişletme kararı alan Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, Karsan’dan 71 adet ATAK daha satın alarak, otobüsleri hizmete 
sundu. Elektronik kart ödeme sistemin yanı sıra 24 saat kamerayla izlenebilen 
otobüsler, engelli bireylerin kullanımına uygun olmasıyla dikkat çekiyor. 

Haziran ayında CBÜ Muradiye Kampüsü güzergahında çalışmak 
üzere S.S. 141 no’lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (Muradiye) 
69 adet ATAK otobüsü satışı gerçekleştiren Karsan, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’ne 71 adet ATAK daha teslim etti. 20 Kasım 
Cuma günü Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 
törenle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen 
araçlar, Manisa genelinde şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılmaya 
başlandı, böylece Manisa’da hizmet veren ATAK otobüslerinin sayısı 
140’a ulaştı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halim 
Memiş, Genel Sekreter Yardımcıları Aytaç Yalçınkaya, Fuat Uzun, 
Yılmaz Gençoğlu, MASKİ (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel 
Müdürü Yakup Koç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kula 
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun katıldı. Törende Karsan Pazarlama 
adına Genel Müdür Vançın Kitapçı, Pazarlama ve Satış Direktörü 
Selim Aydınlıoğlu, Kamu Satış Müdürü Adem Metin ve Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel yer aldı.

Kendileri için en büyük mutluluğun vatandaşa yaptıkları hizmet 
olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, Karsan’dan teslim aldıkları ATAK araçlarıyla Manisa’nın en 
ücra köşelerine kadar ulaşabileceklerini söyledi. Başkan Ergün; 
“Merkezde bulunan Yunusemre, Şehzadeler ve 15 ilçemizde toplu 
ulaşım hizmeti verecek olan 71 adet yeni otobüsümüzü Manisa 
halkının hizmetine sunmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı ise Manisa’nın 
bir marka olma yolunda kat ettiği yolun dışarıdan bakıldığında 
çok rahat görüldüğünü söyledi. Karsan ve Karsan Pazarlama’nın 
sahip olduğu yetkinliklere vurgu yapan Kitapçı konuşmasına şöyle 
devam etti; “Neredeyse yarım yüzyıldır ticari araç segmentinde 
kendi markamız da dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim 
yapıyoruz. ‘Ulaşımda Kentsel Dönüşüm’ yaklaşımının bir sonucu 
olarak pazara sunduğumuz, toplu taşımacılık ailemizin 8 metrelik 
üyesi Karsan ATAK otobüslerinin; rakiplerinden ayrıştığı özellikleriyle 
sektördeki dinamikleri değiştirdiğini düşünüyoruz. Bundan böyle 
araçlarımız daha fazla Manisalıya ulaşacak ve Manisalıların hak ettiği 
konforlu ve güvenli ulaşımı onlar için sağlayacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, köyden mahalleye dönüşen 
yerleşim merkezleri ile birlikte Manisa merkez ve ilçeler arasında 
ulaşımı sağlamak üzere hizmete soktuğu Karsan’ın 8 metrelik 
şehiriçi otobüsü ATAK otobüsleri; engelsiz erişim özelliğine sahip 
“alçak tabanlı’’ gövde yapısı, Euro 5 EEV motor donanımı gibi bir çok 
üstün özelliklere sahip. 

ATAK’ların panoramik görüş açısı sunan geniş camları ferahlık 
sağlarken, farklı koltuk dizilişleri ve geniş iç yapısı sayesinde yolcu 
kapasitesi 59 kişiye kadar çıkıyor. ATAK, yüksek manevra kabiliyetiyle 
şehiriçi taşımacılığı için ideal olup, izole sürücü kabini, bağımsız 
ön süspansiyon gibi özellikleriyle de konforlu ve güvenilir bir seyir 
imkanı sunuyor. 

Bunun yanı sıra ATAK Euro 6 motorlu araçlarda opsiyon olarak sunulan 
otomatik vites seçeneği ile de  mükemmel yakıt ekonomisi sağlıyor.
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Gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermek adında belediyelerin toplu taşıma sektöründeki yeniliklere 
yoğunlaştığını belirten Karsan Pazarlama Satış Bölge Yöneticisi Coşkun Tokan ise; yolcuların artık kolay 
erişilebilir, güvenli ve konforlu seyahat edebileceği, şoförlerin de uygun maliyetli ve az yakan araçları tercih 
ettiğini söyledi. Tokan sözlerine şöyle devam etti: “Değişen ihtiyaçlara paralel bilhassa kentiçi toplu taşıma 
araçlarında engelli erişimine ve modern araçların kullanımına ne denli önem verildiğini görüyoruz. Bu 
bağlamda Kasım 2014 tarihi itibariyle şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlarına 
yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, 
izin ve çalışma ruhsatı verilmesi 
yasaklandı. Bizler araçlarımızı bu kanun 
çerçevesinde tasarladık, ürettik. JEST, şık 
tasarımının yanısıra, alçak tabanı, engelli 
erişimine uygun olması ve tekerlekli 
sandalye alanının bulunmasıyla %100 
yolcu taşıma üzere sıfırdan tasarlanmış 
bir minibüs. Aynı zamanda düşük yakıt 
tüketimine, düşük bakım maliyetlerine 
ve üstün güvenlik donanımlarına sahip 
bir araç”. 

Karsan, JEST’in pazara sunulduğu 2013 
Mayıs ayından bugüne kadar 4.000’e 
yakın satış gerçekleştirerek Türkiye’deki 
pazar payını %40’a taşıdı.

Karsan’dan Muş’a 91 adet JEST!
Karsan’ın Diyarbakır Bayisi Yeşilçınar Otomotiv tarafından Muş’a teslim edilen 91 adet 
JEST ile bugüne kadarki en yüksek adetli JEST filo satışı gerçekleşmiş oldu.

Karsan’ın Diyarbakır Bayisi Yeşilçınar Otomotiv, 28 Kasım Cumartesi günü Muş’a 91 adet Karsan marka 
JEST minibüsü teslim etti. Bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek adetli JEST filo satışı olma özelliği taşıyan 
bu teslimat ile birlikte Muş halkı tam alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, çevreci araçlara kavuşmuş oldu. 
Muş S.S. 55 no’lu Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından teslim alınan araçlar için düzenlenen 
açılış törenine; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş S.S. 55 no’lu Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 
Başkanı İnan Karakaya, Kooperatif Yöneticileri, dolmuşçular ve Muş halkı katıldı. Törende Karsan Pazarlama 
adına Satış Bölge Yöneticisi Coşkun Tokan ve Servis Bölge Müdürü Soydan Solmaz hazır bulundu. 

Teslimat Töreni’nde konuşma yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya; Muş’ta hizmet verecek olan 91 
adet Karsan marka JEST minibüsünün ve kart sistemine geçmiş olmalarının tüm Muş esnafına ve halkına 
uğurlu olmasını diledi.
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Karsan’dan komşuya ‘ATAK’
Karsan, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda Ege Denizi üzerinde yer alan 
22 bin kişinin yaşadığı Syros Adası’na 2 adet ATAK teslim etti. Syros Adası Belediyesi’nin 
düzenlediği ihale kapsamında Karsan markalı ATAK otobüslerinin teslimatı 16 Aralık 
2015, Çarşamba günü gerçekleşti. Adanın aynı zamanda başkenti olan Ermoupoli şehir 
merkezinde kentiçi ulaşımı yapan mevcut araç filosuna 8 metrelik 2 adet ATAK otobüsü 
ekleyen belediye, araçları düzenlediği törenle teslim aldı. 

Boyutları itibariyle Yunan adalarının ihtiyaç duyduğu bir otobüs tipi olan ATAK; biniş-iniş 
kolaylığı sağlayan alçak taban özelliği, katlanır engelsiz erişim rampası gibi çözümleriyle 
de belediye tarafından tercih edildi. Yunan adalarının dar sokaklarında kolaylıkla hareket 
edebilecek yapıda yüksek manevra kabiliyetine sahip olan ATAK, geniş iç yapısı sayesinde 
de sürücü dahil 59 kişiye kadar çıkan yolcu kapasitesi sunabiliyor. Karsan ATAK, bu ve daha 
birçok özelliği ile şehiriçi toplu taşımacılığı için ideal bir araç olması itibariyle diğer Yunan 
ada belediyelerinin de ilgisini çekiyor.
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Karsan, Bursa fabrikasında ürettiği 
tüm ürünlerini̇İzmir Kent Expo 
Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu
Türk otomotiv sanayinde yarım asırlık tecrübeye sahip Karsan, sektöre sunduğu yenilikçi ürünlerle fuarların gözdesi 
olmaya devam ediyor. 8 – 11 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirlen Kent Expo 3. Şehircilik ve Kent İhtiyaçları 
Fuarı’na katılan Karsan, bin metrekarelik stand alanında Bursa fabrikasında ürettiği 6 metreden 12 metreye uzanan 
3 farklı markaya ait ürün gamını sergiledi. Bu yıl 90’ın üzerinde firmanın katılım gösterdiği “Su ve Atık” temasıyla 
şehircilik teknolojileri sektöründeki en son yeniliklerin, uygulamaların ve çözümlerin sergilendiği fuarda Karsan da 
12m BredaMenarinibus Citymood Euro 6 otobüsünü, Karsan JEST minibüsünü, Karsan STAR ve ATAK otobüslerini 
ve Hyundai H350 minibüs, panelvan ve damperli kamyon modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 8 Ekim 
Perşembe günü açılışı yapılan fuarda Karsan adına Ağır 
Ticari Araç Satış Müdürü Rüştü Başargan, Otobüs Kamu 
Satış Müdürü Adem Metin ile Hafif ve Orta Ticari Araç Satış 
Müdürü Kaan Erkırtay hazır bulundu. Karsan standını 
ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, Başargan’dan araçlarla 
ilgili detaylı bilgi aldı. Karsan standındaki araçların tam alçak taban ve engelsiz erişim özelliğiyle toplumun 
tüm üyelerine hizmet verdiğine vurgu yapan Başargan, araçların yakıt ekonomisine ve sürüş konforuna da 
dikkat çekti. Ayrıca Karsan’ın 6 metreden 18 metreye kadar uzanan geniş ürün ailesi ile belediyelerin her 
türlü ulaşım ihtiyaçlarına yanıt verebildiğini ifade etti.

ETKİNLİKLER&
FUARLAR

Karsan toplu taşıma ailesinin en küçük üyesi 
6 metrelik JEST; yaşlı ve engelli yolcular için 
düşünülen alçak tabanı ve engelli rampası ile 
tüm engelleri ortadan kaldırırken, çağdaş şehir içi 
ulaşımında bugünkü modern büyük otobüslerin 
sağladığı her türlü konforu sürücüsüne ve 
yolcusuna sunmak amacı ile tasarlandı. 

2014 Ağustos ayında piyasaya sunulan 8 metrelik 
Karsan ATAK da biniş ve inişleri tek bir adımda 
gerçekleştirebilme kolaylığı sağlayan “alçak 
taban” ve aracı yana yatırabilen ECAS sistemiyle 
dikkat çekiyor. 

ATAK, yüksek manevra kabiliyetiyle şehiriçi 
taşımacılığı için ideal olup, izole sürücü kabini, 
bağımsız ön süspansiyon gibi özellikleriyle de 
hem konforlu hem de güvenli bir seyir imkanı 
sunuyor. Karsan fuar boyunca standında 1 
adet Manisa Belediyesi’ne, 1 adet de Aydın 
Belediyesi’ne ait olmak üzere toplam iki adet 
ATAK otobüsünü sergiledi.

Turizm ve servis taşımacılığında faaliyet gösteren 
8 metrelik STAR ise esnek koltuk yerleşimi ile 
maksimum 31 yolcu kapasitesi sunuyor. Sınıfının 
en geniş bagaj hacmine sahip olan STAR, 
arkada yer alan motor yerleşimi ve ön bağımsız 
süspansiyon sistemi sayesinde yüksek yolcu 
konforu vaad ediyor. 

Karsan üretimi BredaMenarinibus marka 12 
metrelik Citymood Euro 6 otobüs de alçak 
taban özelliği, tekerlekli sandalye giriş sistemi 
ve özel güvenlikli alanı sayesinde tüm yolcular 
için engelsiz erişim sunuyor. Tam alçak taban 
özelliğinin yanı sıra yana yatma özelliği ve karoser 
indirme kaldırma mekanizması sayesinde giriş 
seviyesini 250 mm’ye kadar düşürülebiliyor. 
Sınıfının en geniş iç koridor alanına sahip olan 
BredaMenarinibus marka otobüsler yolcular için 

ferah ve konforlu bir ulaşım sağlamasıyla ideal bir 
toplu taşıma aracının gerekliliklerini yerine getiriyor.

Karsan standının en yeni ürünleri ise Karsan’ın 
Mayıs ayında piyasaya sunduğu Hyundai H350 
ailesi oldu. Müşterisinin en kolay ve en ekonomik 
biçimde en fazla yükü taşıyabilmesi için tasarlanan 
H350 panelvanların 2 farklı şasi boyu bulunuyor. 
H350 panelvanlar 270 dereceye kadar açılabilen 
arka ve geniş sürgülü kapıları sayesinde her türlü 
zor yükleme koşulunun üstesinden gelecek şekilde 
tasarlandı.

H350 minibüs ise 13+1 ve 16+1 yolcu kapasitesi ile 
2 alternatif sunuyor. Tüm güncel regülasyonlara 
uyum sağlayan H350 minibüsler personel, okul ve 
turizm taşımacılığı için ideal bir araç olarak dikkat 
çekiyor. Geniş iç hacmi, panoramik camları, rahat 
koltukları ve fonksiyonel donanımlarıyla çağdaş ve 
konforlu yolculukların adresi oluyor.

Karsan standında sergilenen H350 ürün ailesinin 
üçüncü üyesi olan kamyonet ise 2 farklı şasi 
uzunluğu ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 

8 – 11 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Kent 
Expo 3. Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı’nda Karsan 
standında sergilenen tüm ürünler ziyaretçiler 
tarafından beğeniyle incelendi. 
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Hyundai H350 model minibüs, panelvan ve şasi 
kamyonetler 4 ay süren Roadshow etkinliği 
boyunca Türkiye genelinde 35 ili ziyaret etti.

Hyundai H350’ler
Roadshow kapsamında tüm Türkiye’yi̇dolaştı!

Hyundai’nin dünyaya sattığı H350 model hafif ticari araçları, 
Nisan başından itibaren Bursa’daki tesislerinde üreten Karsan, 
H350 hafif ticari araç ailesinin tanıtımı kapsamında 5 Ağustos 
tarihinde “Hyundai H350 Roadshow” etkinliği başlattı. Toplam 

35 ilde tanıtılan H350 panelvan, minibüs ve şasi kamyonetlerin, 
organizasyon süresince katılımcılara deneme sürüşü imkanı da 

sağlandı. 1 süpervizör, 4 host ve 5 şoför olmak üzere toplam 
10 kişilik bir ekip ile düzenlenen etkinlik, 

12 Kasım tarihinde son buldu. 

5 Ağustos – 12 Kasım tarihlerini kapsayan toplam 72 günlük 
roadshow etkinliği kapsamında tüm Türkiye genelinde 35 il 
ziyaret edildi, yaklaşık 15 bin kişi ile görüşüldü ve toplam 10 

bin 465 müşteri datası toplandı. H350 Roadshow etkinliği 
süresince toplam 14 bin 730 km yol yapıldı.
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72 günde Türkiye genelinde 15 bine yakın 
kilometre yapan Hyundai H350’ler katılımcıların 
beğenisini topladı.

Hyundai H350’ler roadshow etkinliği süresince tüm 
katılımcılardan olumlu yorumlar aldı. 

• Araçlar yakıt tüketiminde cimri, motor gücü ve 
çekişinde ise sınıfının en iyisi olarak nitelendirildi. 

• Süspansiyon ve araç konforu üst seviyede, fren 
sistemi ise çok iyi bulundu. 

• Fiyatlar araçların donanımına göre oldukça uygun 
bulunurken, 3 yıl sınırsız km garanti kapsamı da 
beğeni topladı. 

• Araçların şoför görüş alanı oldukça geniş olarak 
değerlendirildi. 

• Motor kaputu da ani müdahaleler için uygun 
bulundu. 

• Türkiye genelinde toplanan 11 bine yakın müşteri 
datasında araçların 15m3 ve 17m3 versiyonlarına 
duyulan ihtiyaç dile getirildi. 

• Minibüs koltuk ara mesafesinin geniş tutulması 
gerektiğini söyleyen katılımcılar, araçların servis ve 
bayi ağının genişletilmesi talebinde de bulundu. 
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Hyundai’nin otomobil konforu ile müşterilerin 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak elementleri 
birleştirerek geliştirdiği ticari araçlar, sessiz ve 
yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunarken, 
dayanıklılığı ve güvenliği de en üst düzeye taşıyor.

H350 ürün ailesinde 2 tip uzunlukta panelvan 
bulunuyor. 6.195mm uzunluğundaki panelvan 
12.9m3’lük ideal yük bölümü hacminde tam 5 Euro 
Palet kapasitesine erişiyor. 5.515mm uzunluğundaki 
versiyonda ise 10.5m3’lük hacimde 4 Euro Palet 
kapasitesi sağlanıyor. Üstün yükleme kapasitesinin 
yanında geniş ve yüksek sürgülü kapı ölçüleri ve 
270 derece açılabilen arka kapısı ile de yüklemede 
kolaylık ve hız sağlanıyor. 

H350 ürün ailesinin temel taşlarından olan minibüs 
versiyonu personel, okul ve turizm taşımacılığında 
pazarın en yeni araçları olarak çağdaş ve konforlu 
yolculukların adresi olmaya aday görünüyor. Geniş/
ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları 
ve fonksiyonel donanımlarıyla H350 minibüs 
versiyonları 3.5t veya 4.1t araçlardan oluşuyor. 
Etkinliğe katılan 16+1 okul paketi ve geniş bagaj 
hacmi ile 13+1 turizm paketi olan araçlar 170 bg 
motor gücüne sahip 4.1t versiyonlarından seçildi.
 
Sağlam, dayanıklı ve güvenilir şasi platform yapısı ile, 
geniş üst yapı seçeneklerine ve esnekliğine sahip 
kamyonetler 3.5t olup 2 tip uzunlukta sunuluyor. 
5.724mm uzunluğunda olan versiyonu 3.435mm’lik 
bir aks aralığı ile 3.480mm’lik kasa boyu sağlıyor. 
6.167mm uzunluğunda olanı ise 3.670mm’lik bir 
aks aralığı ile 3.893mm’lik kasa boyu sağlıyor. Kasa 
genişliği en fazla 2.320mm olabilmekte. Etkinlikte 
kısa şase açık kasa ile, uzun şase ise kapalı kasa ile 
kullanıma sunuluyor.

Ticari araçta otomobil konforu 
Hyundai H350’lerde
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Karsan, 2 Eylül 2015 tarihinde Miami Ticaret 
Odası tarafından düzenlenen Vekil Öğle Yemeği 
organizasyonunda Miami Ticaret Odası’nın yeni 
üyesi ilan edildi. Karsan organizasyonda; Nopetro 
CEO’su Jorge Herrera ve Amerika’da medya ilişkileri 
yönetimi konusunda destek alınan Kreps Media 
tarafından temsil edildi. İş dünyasının önemli bir 
yüzdesini kapsayan mütevelli seviyesindeki üyeler 
için aylık olarak düzenlenen bu organizasyon, Çin 
konusu ele alınması nedeniyle yüksek bir katılımla 
gerçekleşti. 
   
Organizasyonun fuaye bölümünde Karsan’a ayrılan 
alanda Karsan kurumsal broşürlerin yanısıra Karsan 
markalı JEST, ATAK ve STAR araçlarının broşürleri 
ve föyleri sergilendi. Aynı zamanda Karsan’ın Miami 
Dade County (MDC) için hazırladığı “Sunshine” 
isimli otobüsün prototip görseli de ayaklı bir stand 
üzerinde sergilendi. Karsan, Miami belediyesinin 
açtığı otobüs ihalesine teklif veren Nopetro LLC 
ve Obrascon Huarte Lain ortak girişim şirketinin 
otobüs üretimi için alt yüklenicisi konumunda 
olduğunu açıklamıştı. 300 adet 12m sıkıştırılmış 
doğalgaz yakıtlı otobüs için açılan ihalenin 2015 
yılında sonuçlanması bekleniyor. Organizasyon 
boyunca Karsan’a ilgi yoğundu. 

Macaristan Başkonsolosu 
Karsan fabrikasını ziyaret etti
Macaristan Başkonsolosu Balázs Hendrich 11 Kasım Çarşamba günü Karsan Hasanağa fabrikasını ziyaret 
etti. Başkonsolos Hendrich’e, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeleri János Weisz ile 
Zsófia Kakas, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Macar 
İhracat – İthalat Bankası (EXIM Bank) Türkiye Ülke Direktörü Arda Tuga ve ALX Macar Ticareti Geliştirme 
Merkezi Genel Müdürü Meriç Çalışkan eşlik etti. Karsan CEO’su Murat Selek, Karsan Pazarlama Genel 
Müdürü Vançın Kitapçı ve Karsan Üretim Genel Müdürü Ömer Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı ziyaret, 
konukların karşılanmasının ardından yapılan Karsan tanıtım sunumuyla başladı. Sunumun ardından 
gerçekleştirilen fabrika ziyareti esnasında Başkonsolos Hendrich’e ve diğer konuklara Karsan fabrikasında 
üretilen ürünler ve üretim teknolojileri hakkında bilgi verildi. Program öğle yemeği ile son buldu. 

Gelen ekiple, bu sene içinde Budapeşte’ye teslimatı yapılan 16 adet ATAK aracı hakkında da görüşüldü. 
Ziyaret, iki ülke arasındaki olası ticari faaliyetlerlerin ve fırsatların görüşülmesi anlamında da faydalı oldu. 

Karsan, Miami Ticaret Odası’nın 
üyesi seçildi
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HAOS, Hyundai H350 için 
   tanıtım günü düzenledi̇

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS), 19 Kasım 
Perşembe günü tedarikçileri ile bir araya geldi. İzmit 
fabrikasında, saat 14:00 - 16:00 arasında düzenlenen 
“H350 Tanıtım Günü” organizasyonuna 18 firmadan 
60 misafir katılım gösterdi. HAOS Başkanı B.J.Jin’in 
açılış konuşmasıyla başlayan program, HAOS 
Ticari Araçlar Genel Müdürü M.S.Jung, HAOS 
İdari İşler Kıdemli Müdürü Coşkun Erol ve Karsan 
Pazarlama Satış Bölge Yöneticisi Burak Kozakçı 
tarafından yapılan sunumlarla devam etti. Soru & 
cevap bölümünün ardından dışarıda sergilenen 
5 adet Hyundai H350 minibüs, panelvan ve şasi 
kamyonet araç incelendi ve müşterilerle görüşüldü. 
Karsan’ın yetkili satıcıları Atalay Otomotiv, Aydın 
Otomotiv, Gürsözler Otomotiv ve İnanlar Otomotiv 
de katılımcılarla kuvvetli bağlar kurdu. 

Organizasyon, Karsan ve Hyundai’nin Royal 
müşterileriyle arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmesi 
bakımından bir ivme sağlarken, müşteriler de 
H350’lerle ilgili güçlü izlenimlerle ayrıldı. Kokteyl ile 
sona eren organizasyon sonrasında katılımcılara 
Karsan tarafından hazırlanan hediye setleri dağıtıldı. 
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Marmara Belediyeler Birliği’nin 2015 yılı II. Meclis 
Toplantısı, Recep Altepe’nin başkanlığında Bursa’da 
yapıldı. Üye belediye başkanları, meclis üyeleri ve 
Marmara Bölgesi Belediye Başkanları olmak üzere 
250’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen toplantının 
ana gündem maddesi, Türkiye’deki göç sorunuydu. 
Toplantının özel konuğu Hacettepe Üniversitesi 
Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. M. Murat Erdoğan, yerel yönetimlerin yetki 
ve kaynaklarının, üslendikleri yük çerçevesinde 
artırılması gerektiğini vurguladı. 

Karsan toplantının gerçekleştiği otelin fuaye 
alanında açtığı standında ziyaretçilere ürünleriyle 
ilgili bilgi verdi ve dışarıda H350 kamyonet ve ATAK 
aracını ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

Karsan, Marmara Belediyeler Birliği̇
toplantısında araçlarını sergiledi
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EYAF, Karsan standında 
gerçekleştirilen ödül töreni̇
ile açıldı

“Engelsiz Erişim” için gerekli her türlü yasa ve 
yönetmeliğe uygun olarak tasarlan, Karsan markalı 
toplu taşımacılık ürün ailesinin en küçük üyesi olan 
JEST’i pazara sunduğu 2013 yılından itibaren Engelsiz 
Yaşam Fuarı’nı destekleyen Karsan için, engelli 
vatandaşların yaşamın tüm alanlarına diğer tüm 
vatandaşlar gibi dahil olması konusu büyük önem 
taşıyor. Karsan araçlarını; mega kentlerin ihtiyaç 
duyduğu; engellilere eşit yaşam imkanı sunan, yaşlanan 
nüfusa hizmet eden, çevreci, kolay ve zahmetsiz 
ulaşım sağlayan, keyifli ve konforlu seyahat gibi ulaşım 
kriterleri çerçevesinde geliştirip pazara sunuyor. 

EYAF’ta sergilenen Karsan markalı 6 metrelik JEST ve 8 
metrelik ATAK; gelişmiş engelsiz erişim özelliği, indi-
bindi hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, 
alçak tabanı, ferah iç mekanı, panoramik camları ve 
ilave birçok özelliği ile engelliler için de çok konforlu 
çözümler sunmalarıyla dikkat çekiyor. Geliştirdiği 
ürünlerle herkese eşit ulaşım imkanı sunmayı 
hedefleyen, tüm ürünlerini engelsiz erişime uygun 
olarak tasarlayıp üreten Karsan, toplu ulaşımda 
engelsiz erişimin liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Karsan standı fuarın açılış gününde ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Engelli 
vatandaşlar tarafından test edilen JEST ve ATAK 
engelsiz erişim özelliği ile büyük beğeni topladı. 
Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri 
için gerekli olan ürün, teknoloji ve hizmetlere daha 
kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 
EYAF’ta yer alan Karsan standı, 6 Aralık 2015 
tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 
tüm ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam 
Fuarı (EYAF), “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde 
Karsan standında düzenlenen “Küresel Sosyal 
Farkındalık Ödül Töreni” ile açıldı. Dünya Engelliler 
Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından 
düzenlenen törene Dünya Engelliler Vakfı Başkanı 
Metin Şentürk, sanatçı dostları Ercan Saatçi, Engin 
Altan Düzyatan, Zara ve Kartal Belediye Başkanı 
Altınok Öz katıldı. Karsan’ın engelsiz erişim 
sunan araçları JEST ve ATAK’ın sergilediği Karsan 
standında gerçekleştirilen törende konuşan 
Metin Şentürk; “Bugün Dünya Engelliler Günü 
itibariyle buradayız, uzunca bir zamandır ulusal 
bir örgüt olan vakfın başkanlığını yürütüyorum. 
Ülkemizde ve dünyada engelliler adına yapılan 

tüm iyileştirme çalışmalarına teşekkür ediyorum” 
dedi. Karsan adına konuşan Pazarlama Müdürü 
Mehmet Apak da; engelli erişimine uygun araç 
üreticisi bir firma olarak bu fuarın destekçisi 
olmaktan ve Küresel Sosyal Farkındalık Ödül 
Töreni’ne ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur 
duyduklarını belirtti. Törende Metin Şentürk 
Karsan’a bir teşekkür plaketi verdi. Karsan adına 
Mehmet Apak da Metin Şentürk’e bir anı plaketi 
takdim etti. Tören sonrasında Metin Şentürk ve 
sanatçı Zara Karsan standında bulunan JEST ve 
ATAK araçlarını inceleyip, yetkililerden detaylı bilgi 
aldılar ve basın mensuplarıyla olan röportajlarını 
JEST minibüsünün içinde gerçekleştirdiler.

Engelsiz Yaşam Fuarı’nın açılış gününde düzenlenen “Küresel Sosyal Farkındalık 
Ödül Töreni”ne ev sahipliği yapan Karsan, standında sergilediği JEST ve ATAK ile, 
ziyaretçilerden tam not aldı.
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Karsan’ın Malatya minibüsçüler 
ve umumi̇servisçiler odası ile 
birlikte organize ettiği̇toplantıda, 
‘Malatya’da minibüsçülüğe 
devam’ kararı çıktı

Karsan, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler 
Odası ile birlikte Malatya Altınkayısı Ramada 
Plaza’da bir yemek organize etti. Malatya’daki 
minibüs ve servisçilerin sorunlarının tartışılarak 
çözüm yollarının arandığı organizasyona; 
Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler 
Odası Başkanı Mesut İnce, Oda Yönetimi, esnafı, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanı Hasan Alıcı ve Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri 
(MOTAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı 
katıldı. 300’e yakın davetlinin bulunduğu 
organizasyonda Karsan Pazarlama adına Türkiye 
Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Bölge Satış Müdürü 
Coşkun Tokan, Servis Bölge Müdürü Soydan 
Solmaz ve Karsan Malatya Yetkili Servisi Oto 
Gelişim yer aldı. 

Toplantının ana gündem maddesini; Malatya’da 
Minibüsçüler Odası ve Belediye arasında yapılan 
minibüsten otobüse dönüşüm sürecinin minibüs 
lehine sonuçlanması oluşturdu. Bir yılı aşkın bir 
süredir Büyükşehir Belediyesi, esnafla 60’ın 
üzerinde toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların 
sonucunda, ekonomik nedenlerden dolayı 
otobüs dönüşüm süreci kabul edilmeyerek 
minibüse devam kararı alındı. Toplantıda 
söz alan Malatya Minibüsçüler ve Umumi 
Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce; Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nın bilgisi doğrultusunda 
otobüs dönüşüm sürecini sonlandırdıklarını, 
Malatya’da minibüsten otobüse bir dönüşüm 
gerçekleşmeyeceğini, minibüslerin minibüs 
olarak kalacağını belirtti. İnce, konuşmasında 
esnaftan araçlarını yenilemesini talep ederken, 
araçların engelli erişimi kanununa uygun olması 

gerektiğinin önemini vurguladı. İnce; “Minibüsçülükte yenilikler yapmayı, vatandaşlarımıza daha modern 
ve daha kaliteli hizmet sunmayı temenni ediyoruz. Değişen ve gelişen Türkiyemiz de, Malatyamız da, 
bizler de yeniliklere açık olmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda sunum yapan Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay ise; Karsan’ın 2013 yılında 
piyasaya sunduğu Karsan markalı toplu taşıma ailesinin en küçük üyesi JEST’in “Engelsiz Erişim” yasa 
ve yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandığına dikkat çekti. Erkırtay; toplu taşımacılık sistemlerindeki 
ihtiyaçların ve değişimlerin takip edilerek geliştirildiği JEST’in herkese modern toplu ulaşım sağladığını; 
engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer almasını 
amaçladığını belirtti.
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Karsan’ın Malatya minibüsçüler 
ve umumi̇servisçiler odası ile 
birlikte organize ettiği̇toplantıda, 
‘Malatya’da minibüsçülüğe 
devam’ kararı çıktı

Karsan, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler 
Odası ile birlikte Malatya Altınkayısı Ramada 
Plaza’da bir yemek organize etti. Malatya’daki 
minibüs ve servisçilerin sorunlarının tartışılarak 
çözüm yollarının arandığı organizasyona; 
Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler 
Odası Başkanı Mesut İnce, Oda Yönetimi, esnafı, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanı Hasan Alıcı ve Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri 
(MOTAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı 
katıldı. 300’e yakın davetlinin bulunduğu 
organizasyonda Karsan Pazarlama adına Türkiye 
Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Bölge Satış Müdürü 
Coşkun Tokan, Servis Bölge Müdürü Soydan 
Solmaz ve Karsan Malatya Yetkili Servisi Oto 
Gelişim yer aldı. 

Toplantının ana gündem maddesini; Malatya’da 
Minibüsçüler Odası ve Belediye arasında yapılan 
minibüsten otobüse dönüşüm sürecinin minibüs 
lehine sonuçlanması oluşturdu. Bir yılı aşkın bir 
süredir Büyükşehir Belediyesi, esnafla 60’ın 
üzerinde toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların 
sonucunda, ekonomik nedenlerden dolayı 
otobüs dönüşüm süreci kabul edilmeyerek 
minibüse devam kararı alındı. Toplantıda 
söz alan Malatya Minibüsçüler ve Umumi 
Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce; Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nın bilgisi doğrultusunda 
otobüs dönüşüm sürecini sonlandırdıklarını, 
Malatya’da minibüsten otobüse bir dönüşüm 
gerçekleşmeyeceğini, minibüslerin minibüs 
olarak kalacağını belirtti. İnce, konuşmasında 
esnaftan araçlarını yenilemesini talep ederken, 
araçların engelli erişimi kanununa uygun olması 

gerektiğinin önemini vurguladı. İnce; “Minibüsçülükte yenilikler yapmayı, vatandaşlarımıza daha modern 
ve daha kaliteli hizmet sunmayı temenni ediyoruz. Değişen ve gelişen Türkiyemiz de, Malatyamız da, 
bizler de yeniliklere açık olmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda sunum yapan Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay ise; Karsan’ın 2013 yılında 
piyasaya sunduğu Karsan markalı toplu taşıma ailesinin en küçük üyesi JEST’in “Engelsiz Erişim” yasa 
ve yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandığına dikkat çekti. Erkırtay; toplu taşımacılık sistemlerindeki 
ihtiyaçların ve değişimlerin takip edilerek geliştirildiği JEST’in herkese modern toplu ulaşım sağladığını; 
engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer almasını 
amaçladığını belirtti.
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Karsan önderliğinde düzenlenen 
‘Arama Konferansı’nda 
minibüs taşımacılığının 
geleceği̇masaya yatırıldı
Türkiye’de minibüs taşımacılığının toplu 
taşımacılığa nasıl daha iyi hizmet verebileceğini 
değerlendirmek üzere 15 – 16 Aralık tarihlerinde 
“Minibüs Taşımacılığının Geleceği” konulu 
Arama Konferansı gerçekleştirildi. İstanbul 
Dedeman Oteli’nde düzenlenen konferansa 
nihai kullanıcılar, oda başkanları, ulaşım 
planlama yöneticileri, tüketici hakları dernekleri 
yetkilileri, akademisyenler, çözüm ortakları, 
Karsan ve Hexagon Studio çalışanları olmak 
üzere farklı iş kollarından ve illerden 80’e yakın 
kişi katılım gösterdi. “Ortak Akıl” yaratmayı 
amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemi olan 
Arama Konferansı, ARAMA Katılımlı Yönetim 
Danışmanlığı tarafından Oğuz Babüroğlu 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. İki gün süreyle 
minibüs taşımacılığının bugünü değerlendirilerek, 
geleceği tasarlandı, stratejileriyle birlikte aksiyon 
planları oluşturuldu.

Minibüs konusuyla ilgili birçok farklı paydaşın 
bir araya geldiği Arama Konferansı 15 Aralık 
Salı günü açılışa özel hazırlanan üç dakikalık 
bir tanıtım filmi ile başladı. Filmin kurgusu; 
artan nüfusun toplu taşımada alternatiflerin 
geliştirilmesini mecbur kıldığı ve bu alternatifler 
içinde minibüslerin en işlevsel seçenek olarak 
ortaya çıktığı; ekonomikliği, kıvraklığı ile artık 

kent yaşamının bir vazgeçilmezi haline gelen 
minibüslerin dünyanın birçok önemli kentinde de 
tercih edildiği; gelişen özellikleriyle kentiçi toplu 
taşımacılıktaki önemi giderek artan minibüslerin 
bu gerçeklik farkedildikçe gelecekte de toplu 
taşımacılığın vazgeçilmez aracı olacağı şeklinde 
ele alındı.

Filmin ardından bir konuşma yapan Karsan 
Murahhas Azası Jan Nahum; Türkiye’nin bugün 
dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olduğunu 
ve birçok dünya kentine toplu taşıma sistemleriyle 
örnek olduğunu belirtti. Nahum, minibüslerin 
toplu ulaşım sistemindeki önemlerine rağmen 
Türkiye’de bu pozisyonlarını kaybeder hale 
geldiğine dikkat çekerken dünyada ise giderek 
daha fazla kabul gördüğünü şu sözleriyle 
dile getirdi; “Türkiye’nin zaman içinde yapmış 
olduğu çözümler dünyada uygulanır hale geldi. 
Bunun sebebi minibüsler kullanıcılara; ekonomi, 
işletme, trafik yoğunluğunu azaltma, birçok trafik 
sıkışıklığı olan kentte boş geçen otobüslerin yerini 
doldurma gibi birçok fayda sağlıyor. Minibüslerin 
artık yavaş yavaş Washington, Helsinki gibi 
dünya kentlerinin entegre ulaşım sistemlerinde 
yer aldıklarını görüyoruz. Türkiye buna öncülük 
yaptı ve artık toplu ulaşım metodolojisi olarak 
dünyaya ihraç eder hale geldi. Türkiye’nin sadece 

ürün değil bazı konularda hizmet de ihraç edebileceğini gördük” dedi. Nahum, bu topraklarda doğan, 
geçmişte dolmuş olarak bildiğimiz minibüslerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat 
çekerek sözlerini sonlandırdı. 

Konferansın ilk gününde Jan Nahum’un ardından söz alan Selim Aydınlıoğlu ise minibüs algısında 
problem olduğunu belirterek, bu konferansla birlikte toplu taşımanın önümüzdeki 10 – 20 – 30 yıl 
içerisinde nasıl olacağına, hizmet beklentisini nasıl karşılayacağına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Oldukça yüksek bir tempoda, interaktif olarak gerçekleştirilen konferansın ilk günü “Değişim Gündemi 
Beyin Fırtınası” ile başladı. Bu bölümde katılımcılar tarafından belirlenen 81 madde daha sonra küçük grup 
çalışmasında detaylıca irdelenerek “Minibüs Taşımacılığının Yol Haritası” çıkartıldı. Her grup çalışmasının 
ardından grup sunumları ve değerlendirmeler yapıldı. Konferansın son gününde gruplar tarafından 
“Minibüs Taşımacılığının Gelecek Tasarım Önerileri” çıkartıldı ve her bir grup kendi önerisini sundu.
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Karsan önderliğinde düzenlenen 
‘Arama Konferansı’nda 
minibüs taşımacılığının 
geleceği̇masaya yatırıldı
Türkiye’de minibüs taşımacılığının toplu 
taşımacılığa nasıl daha iyi hizmet verebileceğini 
değerlendirmek üzere 15 – 16 Aralık tarihlerinde 
“Minibüs Taşımacılığının Geleceği” konulu 
Arama Konferansı gerçekleştirildi. İstanbul 
Dedeman Oteli’nde düzenlenen konferansa 
nihai kullanıcılar, oda başkanları, ulaşım 
planlama yöneticileri, tüketici hakları dernekleri 
yetkilileri, akademisyenler, çözüm ortakları, 
Karsan ve Hexagon Studio çalışanları olmak 
üzere farklı iş kollarından ve illerden 80’e yakın 
kişi katılım gösterdi. “Ortak Akıl” yaratmayı 
amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemi olan 
Arama Konferansı, ARAMA Katılımlı Yönetim 
Danışmanlığı tarafından Oğuz Babüroğlu 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. İki gün süreyle 
minibüs taşımacılığının bugünü değerlendirilerek, 
geleceği tasarlandı, stratejileriyle birlikte aksiyon 
planları oluşturuldu.

Minibüs konusuyla ilgili birçok farklı paydaşın 
bir araya geldiği Arama Konferansı 15 Aralık 
Salı günü açılışa özel hazırlanan üç dakikalık 
bir tanıtım filmi ile başladı. Filmin kurgusu; 
artan nüfusun toplu taşımada alternatiflerin 
geliştirilmesini mecbur kıldığı ve bu alternatifler 
içinde minibüslerin en işlevsel seçenek olarak 
ortaya çıktığı; ekonomikliği, kıvraklığı ile artık 

kent yaşamının bir vazgeçilmezi haline gelen 
minibüslerin dünyanın birçok önemli kentinde de 
tercih edildiği; gelişen özellikleriyle kentiçi toplu 
taşımacılıktaki önemi giderek artan minibüslerin 
bu gerçeklik farkedildikçe gelecekte de toplu 
taşımacılığın vazgeçilmez aracı olacağı şeklinde 
ele alındı.

Filmin ardından bir konuşma yapan Karsan 
Murahhas Azası Jan Nahum; Türkiye’nin bugün 
dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olduğunu 
ve birçok dünya kentine toplu taşıma sistemleriyle 
örnek olduğunu belirtti. Nahum, minibüslerin 
toplu ulaşım sistemindeki önemlerine rağmen 
Türkiye’de bu pozisyonlarını kaybeder hale 
geldiğine dikkat çekerken dünyada ise giderek 
daha fazla kabul gördüğünü şu sözleriyle 
dile getirdi; “Türkiye’nin zaman içinde yapmış 
olduğu çözümler dünyada uygulanır hale geldi. 
Bunun sebebi minibüsler kullanıcılara; ekonomi, 
işletme, trafik yoğunluğunu azaltma, birçok trafik 
sıkışıklığı olan kentte boş geçen otobüslerin yerini 
doldurma gibi birçok fayda sağlıyor. Minibüslerin 
artık yavaş yavaş Washington, Helsinki gibi 
dünya kentlerinin entegre ulaşım sistemlerinde 
yer aldıklarını görüyoruz. Türkiye buna öncülük 
yaptı ve artık toplu ulaşım metodolojisi olarak 
dünyaya ihraç eder hale geldi. Türkiye’nin sadece 

ürün değil bazı konularda hizmet de ihraç edebileceğini gördük” dedi. Nahum, bu topraklarda doğan, 
geçmişte dolmuş olarak bildiğimiz minibüslerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat 
çekerek sözlerini sonlandırdı. 

Konferansın ilk gününde Jan Nahum’un ardından söz alan Selim Aydınlıoğlu ise minibüs algısında 
problem olduğunu belirterek, bu konferansla birlikte toplu taşımanın önümüzdeki 10 – 20 – 30 yıl 
içerisinde nasıl olacağına, hizmet beklentisini nasıl karşılayacağına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Oldukça yüksek bir tempoda, interaktif olarak gerçekleştirilen konferansın ilk günü “Değişim Gündemi 
Beyin Fırtınası” ile başladı. Bu bölümde katılımcılar tarafından belirlenen 81 madde daha sonra küçük grup 
çalışmasında detaylıca irdelenerek “Minibüs Taşımacılığının Yol Haritası” çıkartıldı. Her grup çalışmasının 
ardından grup sunumları ve değerlendirmeler yapıldı. Konferansın son gününde gruplar tarafından 
“Minibüs Taşımacılığının Gelecek Tasarım Önerileri” çıkartıldı ve her bir grup kendi önerisini sundu.
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Konferansın sonunda ortaya çıkan “Ortak Akıl”; minibüsçülüğün gelecekte de varolabilmesi için “insan 
odaklı, sürdürülebilir ve entegre bir toplu başıma aracı olması” gerektiği noktasında birleşti. 

Minibüs taşımacılığının yol haritasını belirleyen diğer maddeler ise şöyle gruplandı;

Akıl yatırımı olarak da tarif edilen konferansa gelen tüm 
katılımcılar bu çalışmanın bir parçası olmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti aktardı. Katılımcılar konunun takibini yapabilmek 
ve kendi aralarındaki iletişimin sürdürülebilmesi için sosyal 
medya üzerinde bir grup kurulması taleplerini de dile getirdiler. 

Ayrıca, ortaya çıkan yol haritasının uygulanabilirliği için katılımlı 
çekirdek ekipler oluşturularak bu çalışmanın devamlılığının 
sağlanmasını uygun gördüler.

Tüm şehiriçi ulaşım 
modları dikkate alınarak 
bütünsel bir yaklaşımla 
planlama yapılması, 

Toplu taşıma kanunu 
ile ilgili mevzuatların 
düzenlenmesi, 
mevzuattaki boşlukların 
giderilmesi,

Araçların ve şehir 
planlamasının engelli 
erişimine uygun 
olması,

Yönetimin 
kurumsallaşmış bir 
yapılanmaya sahip 
olması, tek bir otorite 
tarafından kontrol 
edilmesi,

Biletleme 
entegrasyonu ve 
iş modellerinin 
geliştirilmesi,

Çevreye duyarlı 
araçların geliştirilmesi 
ve teknolojik 
çözümlerin takip 
edilmesi,

Algı yönetiminin tüm 
paydaşları kapsayacak 
bir şekilde, tüm bu 
maddeler çerçevesinde 
paralel olarak yapılması.

Hizmet kalitesinin 
artırılması, öz denetim 
yapısının oluşturulması,

Toplantı sonrasında katılımcılara Karsan bez torbası 
içinde birer defter, kalem, USB ve şemsiye hediye edildi.
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Konferansın sonunda ortaya çıkan “Ortak Akıl”; minibüsçülüğün gelecekte de varolabilmesi için “insan 
odaklı, sürdürülebilir ve entegre bir toplu başıma aracı olması” gerektiği noktasında birleşti. 

Minibüs taşımacılığının yol haritasını belirleyen diğer maddeler ise şöyle gruplandı;

Akıl yatırımı olarak da tarif edilen konferansa gelen tüm 
katılımcılar bu çalışmanın bir parçası olmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti aktardı. Katılımcılar konunun takibini yapabilmek 
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çekirdek ekipler oluşturularak bu çalışmanın devamlılığının 
sağlanmasını uygun gördüler.
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ile ilgili mevzuatların 
düzenlenmesi, 
mevzuattaki boşlukların 
giderilmesi,

Araçların ve şehir 
planlamasının engelli 
erişimine uygun 
olması,

Yönetimin 
kurumsallaşmış bir 
yapılanmaya sahip 
olması, tek bir otorite 
tarafından kontrol 
edilmesi,

Biletleme 
entegrasyonu ve 
iş modellerinin 
geliştirilmesi,

Çevreye duyarlı 
araçların geliştirilmesi 
ve teknolojik 
çözümlerin takip 
edilmesi,

Algı yönetiminin tüm 
paydaşları kapsayacak 
bir şekilde, tüm bu 
maddeler çerçevesinde 
paralel olarak yapılması.

Hizmet kalitesinin 
artırılması, öz denetim 
yapısının oluşturulması,

Toplantı sonrasında katılımcılara Karsan bez torbası 
içinde birer defter, kalem, USB ve şemsiye hediye edildi.
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Karsan ve Atalay Otomotiv’den 
Kahramanmaraş’ta iftar

Karsan üretimi̇ Hyundai H350 model 
araçlar, İSAROD iftar yemeğinde 
sergilendi

anlayışıyla üretildiğini, alçak tabanlı, engelsiz erişime 
sahip, yüksek standart donanımları bulunan, sürüş 
konforu, çevrecilik ve tasarım açısından da oldukça 
zengin olduğunu aktardı.

İftar yemeği organizasyonu öncesinde ve 
sonrasında katılımcılar mekan girişinde sergilenen iki 
adet 8 metrelik Karsan ATAK otobüslerini inceleme 
fırsatı buldu. Alçak tabanlı, herkesin kolaylıkla açıp 
kapatabileceği katlanır tip engelli rampaya sahip 
Karsan ATAK’lar arkadan motorlu olmaları sebebiyle 
daha kolay ve hızlı hizmet verebiliyor, aynı zamanda 
üstün yakıt tüketimi sağlıyor. Dört tekerin körüklü 
olması; yol ve yük durumuna göre şasi altçaltma, 
yükseltme ve yana yatırma fonksiyonlarının 
kullanılmasına olanak veriyor. Panoramik görüş açısı 
ve yüksek tavanı ATAK’ları 25 oturan + 33 ayakta 
yolcu kapasitesiyle rakiplerinden ayrıştırıyor. Gerçek 
bir otobüs DNA’sına sahip Karsan ATAK’lar 2 yıl 
sınırsız km garantisi ve 20.000km bakım aralıkları 
ile piyasaya sunuluyor.

İFTAR
YEMEKLERİ

Her yıl ramazan döneminde düzenlediği geleneksel 
iftar yemeklerinde sektör yetkilileriyle bir araya gelen 
Karsan, 1 Temmuz 2015 tarihinde Atalay Otomotiv 
ile birlikte Kahramanmaraş’ta Hünkar Restaurant’ta 
bir iftar yemeği verdi.

Kahramanmaraş Minibüsçüler Odası, Özel Halk 
Otobüsleri Kooperatifi Başkanları ve Yönetimleri ve 
Durak Başkanları’nın katıldığı iftar yemeğinde Karsan 
Pazarlama adına Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Bölge 
Satış Müdürleri Ercan Şerifoğlu ve Coşkun Tokan 
hazır bulundu. Atalay Otomotiv’i temsilen de Ali Rıza 
Atalay ve İsmet Atalay organizasyonda yer aldılar. 
Yaklaşık 450 kişinin yer aldığı iftar yemeğinde Karsan 
Pazarlama Bölge Satış Müdürü Coşkun Tokan bir 
sunum gerçekleştirdi. Karsan’ın “Sınırsız Ulaştırma 
Çözümleri” vizyonu doğrultusunda toplu taşıma 
sektörüne, 6 metreden 18 metreye uzanan geniş 
ürün yelpazesiyle rekabetçi ürünler sunduğunu 
anlatan Tokan, Karsan’ın sektörde alçak tabanlı araç 
sunan tek marka olduğuna da dikkat çekti. Tokan; 
Karsan’ın tüm ürünlerinin güncel toplu taşımacılık 

Karsan, Nisan ayında üretimine başladığı ve 
Mayıs ayı ortasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı sembolik bir törenle 
pazara sunduğu Hyundai H350 model minibüs 
ve panelvan araçlarını İstanbul Umum Servis Aracı 
İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) tarafından bu 
yıl altıncısı düzenlenen iftar yemeğinde sergiledi. 
3 Temmuz 2015, Cuma günü 1453 Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğine 1.400 kişi 
katıldı. Davetliler iftar öncesinde ve sonrasında 
mekan girişinde sergilenen Hyundai H350’leri 
inceleme fırsatı buldu. İSAROD Başkanı Hamza 
Öztürk ve diğer katılımcılar tarafından ziyaret edilen 
Karsan standı etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü. 
Yemekte Karsan adına Pazarlama ve Satış Direktörü 
Selim Aydınlıoğlu ve Bölge Satış Müdürü Burak 
Kozakçı birer konuşma yaptılar. 

Karsan yetkilileri yaptıkları konuşmalarda; Karsan’ın 
ürünleriyle uzun yıllardır İSAROD ailesinin bir parçası 
olduğunu ve rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunulan 
H350 minibüslerin bu birlikteliği perçinleneceğini 
ifade etti. 

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında yer 
alan dört satış ve beş servis noktası ile müşterilere 
sunulan H350 minibüsler, Temmuz ayının ikinci 
yarısından itibaren showroom’larda yerini aldı.

56
K

U
R

U
M

SA
L



Karsan ve Atalay Otomotiv’den 
Kahramanmaraş’ta iftar

Karsan üretimi̇ Hyundai H350 model 
araçlar, İSAROD iftar yemeğinde 
sergilendi

anlayışıyla üretildiğini, alçak tabanlı, engelsiz erişime 
sahip, yüksek standart donanımları bulunan, sürüş 
konforu, çevrecilik ve tasarım açısından da oldukça 
zengin olduğunu aktardı.

İftar yemeği organizasyonu öncesinde ve 
sonrasında katılımcılar mekan girişinde sergilenen iki 
adet 8 metrelik Karsan ATAK otobüslerini inceleme 
fırsatı buldu. Alçak tabanlı, herkesin kolaylıkla açıp 
kapatabileceği katlanır tip engelli rampaya sahip 
Karsan ATAK’lar arkadan motorlu olmaları sebebiyle 
daha kolay ve hızlı hizmet verebiliyor, aynı zamanda 
üstün yakıt tüketimi sağlıyor. Dört tekerin körüklü 
olması; yol ve yük durumuna göre şasi altçaltma, 
yükseltme ve yana yatırma fonksiyonlarının 
kullanılmasına olanak veriyor. Panoramik görüş açısı 
ve yüksek tavanı ATAK’ları 25 oturan + 33 ayakta 
yolcu kapasitesiyle rakiplerinden ayrıştırıyor. Gerçek 
bir otobüs DNA’sına sahip Karsan ATAK’lar 2 yıl 
sınırsız km garantisi ve 20.000km bakım aralıkları 
ile piyasaya sunuluyor.

İFTAR
YEMEKLERİ

Her yıl ramazan döneminde düzenlediği geleneksel 
iftar yemeklerinde sektör yetkilileriyle bir araya gelen 
Karsan, 1 Temmuz 2015 tarihinde Atalay Otomotiv 
ile birlikte Kahramanmaraş’ta Hünkar Restaurant’ta 
bir iftar yemeği verdi.

Kahramanmaraş Minibüsçüler Odası, Özel Halk 
Otobüsleri Kooperatifi Başkanları ve Yönetimleri ve 
Durak Başkanları’nın katıldığı iftar yemeğinde Karsan 
Pazarlama adına Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Bölge 
Satış Müdürleri Ercan Şerifoğlu ve Coşkun Tokan 
hazır bulundu. Atalay Otomotiv’i temsilen de Ali Rıza 
Atalay ve İsmet Atalay organizasyonda yer aldılar. 
Yaklaşık 450 kişinin yer aldığı iftar yemeğinde Karsan 
Pazarlama Bölge Satış Müdürü Coşkun Tokan bir 
sunum gerçekleştirdi. Karsan’ın “Sınırsız Ulaştırma 
Çözümleri” vizyonu doğrultusunda toplu taşıma 
sektörüne, 6 metreden 18 metreye uzanan geniş 
ürün yelpazesiyle rekabetçi ürünler sunduğunu 
anlatan Tokan, Karsan’ın sektörde alçak tabanlı araç 
sunan tek marka olduğuna da dikkat çekti. Tokan; 
Karsan’ın tüm ürünlerinin güncel toplu taşımacılık 

Karsan, Nisan ayında üretimine başladığı ve 
Mayıs ayı ortasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı sembolik bir törenle 
pazara sunduğu Hyundai H350 model minibüs 
ve panelvan araçlarını İstanbul Umum Servis Aracı 
İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) tarafından bu 
yıl altıncısı düzenlenen iftar yemeğinde sergiledi. 
3 Temmuz 2015, Cuma günü 1453 Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğine 1.400 kişi 
katıldı. Davetliler iftar öncesinde ve sonrasında 
mekan girişinde sergilenen Hyundai H350’leri 
inceleme fırsatı buldu. İSAROD Başkanı Hamza 
Öztürk ve diğer katılımcılar tarafından ziyaret edilen 
Karsan standı etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü. 
Yemekte Karsan adına Pazarlama ve Satış Direktörü 
Selim Aydınlıoğlu ve Bölge Satış Müdürü Burak 
Kozakçı birer konuşma yaptılar. 

Karsan yetkilileri yaptıkları konuşmalarda; Karsan’ın 
ürünleriyle uzun yıllardır İSAROD ailesinin bir parçası 
olduğunu ve rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunulan 
H350 minibüslerin bu birlikteliği perçinleneceğini 
ifade etti. 

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında yer 
alan dört satış ve beş servis noktası ile müşterilere 
sunulan H350 minibüsler, Temmuz ayının ikinci 
yarısından itibaren showroom’larda yerini aldı.

56
K

U
R

U
M

SA
L



Karsan, “Türkiye’nin En Değerli 
Markaları” arasında yerini aldı!
Karsan, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği 
“Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasında 100 marka arasında 44. sırada yer aldı. 

Araştırma sonuçlarına göre bu sene 100 markanın toplamı 34 milyar 383 milyon değerinde olurken, Türk 
markalarının giderek daha fazla değer kazandığına dikkat çekildi. 

Dünyanın lider bağımsız marka değerlendirme ve strateji danışmanlık firması olan Brand Finance yaklaşık 
20 yıldır dünya çapında 20 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor. Merkezi Londra’da bulunan kuruluş her yıl 
global çapta bütün sektörlerdeki 3.500’ün üzerinde markayı değerlendiriyor ve sonuçları, bu markalarla 
ilgili farkındalığı artırmak adına, medyada yayınlıyor. 

“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda toplu taşımacılığa modern ürün ve hizmetler sunan 
Karsan, Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak sektörde önemli bir yere sahip. Geniş ürün 
gamı, sektördeki tecrübesi, dünya devleri tarafından onaylanmış üretim kalitesi, nitelikli iş gücü ve bağımsız 
yapısıyla Karsan, sektörde her zaman iddiasını sürdüren bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

BTSO’dan Karsan’a ödül
Karsan, BTSO öncülüğünde düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”nde 
“Dönüşümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tarafından bu yıl 42.’si düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 
Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Aralık Pazartesi günü Merinos Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yedi farklı kategoride düzenlenen, 71 adet ödülün verildiği törende 
Karsan da “Dönüşümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi. Karsan adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı 
İnan Kıraç Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teslim aldı. 

Ülke ve kent ekonomisine değer katan firmaların ve iş dünyası temsilcilerinin ödüllendirildiği törende 
konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türk ekonomisinin gelişmesinde ve 
ivme kazanmasında etkin ve yönlendirici gücü temsil ettiğini söyledi. 

Bugün Türkiye’nin en önemli otomotiv sanayi merkezi olan Bursa’nın köklü firmalarından Karsan, 50 yıllık 
tecrübesiyle Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak her zaman daha iyisini yapmak 
üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Yarım yüz yıllık deneyimi ve farklı iş modeli ile Türk otomotiv sanayinde 
çok özel bir konuma sahip olan Karsan; işbirliği içinde olduğu dünyaca ünlü markalara Bursa’da yer alan 
esnek kapasiteli modern ve teknolojik 
tesislerinde hizmet veriyor, binek 
araçtan otobüse, hafif ticari araçtan 
kamyona kadar geniş bir yelpazede 
ürün geliştirip üretiyor. Faaliyetlerini 
otomotiv değer zincirinin tüm 
halkalarına yayan Karsan, bugün 
sadece üretim odaklı değil, ürün ve 
hizmet geliştirmeden satış ve satış 
sonrasına kadar geniş bir yelpazede 
faaliyet gösteriyor. Belirlediği “Sınırsız 
Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrul-
tusunda da yenilikçi, sürdürülebilir, 
ihtiyaca uygun geniş kapsamlı 
çözümler sunmayı ve yeni iş fırsatları 
yaratmayı hedefliyor.
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Karsan, “Türkiye’nin En Değerli 
Markaları” arasında yerini aldı!
Karsan, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği 
“Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasında 100 marka arasında 44. sırada yer aldı. 

Araştırma sonuçlarına göre bu sene 100 markanın toplamı 34 milyar 383 milyon değerinde olurken, Türk 
markalarının giderek daha fazla değer kazandığına dikkat çekildi. 

Dünyanın lider bağımsız marka değerlendirme ve strateji danışmanlık firması olan Brand Finance yaklaşık 
20 yıldır dünya çapında 20 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor. Merkezi Londra’da bulunan kuruluş her yıl 
global çapta bütün sektörlerdeki 3.500’ün üzerinde markayı değerlendiriyor ve sonuçları, bu markalarla 
ilgili farkındalığı artırmak adına, medyada yayınlıyor. 

“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda toplu taşımacılığa modern ürün ve hizmetler sunan 
Karsan, Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak sektörde önemli bir yere sahip. Geniş ürün 
gamı, sektördeki tecrübesi, dünya devleri tarafından onaylanmış üretim kalitesi, nitelikli iş gücü ve bağımsız 
yapısıyla Karsan, sektörde her zaman iddiasını sürdüren bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

BTSO’dan Karsan’a ödül
Karsan, BTSO öncülüğünde düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”nde 
“Dönüşümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tarafından bu yıl 42.’si düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 
Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Aralık Pazartesi günü Merinos Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yedi farklı kategoride düzenlenen, 71 adet ödülün verildiği törende 
Karsan da “Dönüşümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi. Karsan adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı 
İnan Kıraç Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teslim aldı. 

Ülke ve kent ekonomisine değer katan firmaların ve iş dünyası temsilcilerinin ödüllendirildiği törende 
konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türk ekonomisinin gelişmesinde ve 
ivme kazanmasında etkin ve yönlendirici gücü temsil ettiğini söyledi. 

Bugün Türkiye’nin en önemli otomotiv sanayi merkezi olan Bursa’nın köklü firmalarından Karsan, 50 yıllık 
tecrübesiyle Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak her zaman daha iyisini yapmak 
üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Yarım yüz yıllık deneyimi ve farklı iş modeli ile Türk otomotiv sanayinde 
çok özel bir konuma sahip olan Karsan; işbirliği içinde olduğu dünyaca ünlü markalara Bursa’da yer alan 
esnek kapasiteli modern ve teknolojik 
tesislerinde hizmet veriyor, binek 
araçtan otobüse, hafif ticari araçtan 
kamyona kadar geniş bir yelpazede 
ürün geliştirip üretiyor. Faaliyetlerini 
otomotiv değer zincirinin tüm 
halkalarına yayan Karsan, bugün 
sadece üretim odaklı değil, ürün ve 
hizmet geliştirmeden satış ve satış 
sonrasına kadar geniş bir yelpazede 
faaliyet gösteriyor. Belirlediği “Sınırsız 
Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrul-
tusunda da yenilikçi, sürdürülebilir, 
ihtiyaca uygun geniş kapsamlı 
çözümler sunmayı ve yeni iş fırsatları 
yaratmayı hedefliyor.
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Doç. Dr. Tahir Büyükakın:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri

Kocaeli ilinde ulaşımı daha üst seviyeye taşımak adına attığınız ve atacağınız adımlar nelerdir?

Kocaeli’ni bir uçtan bir uca köprülü kavşaklar, tüneller, duble yollar ve modern yaya köprüleri ile donattık. 
Cankurtaranın, itfaiyenin bile giremediği daracık sokaklar bugün; çift şeritli yollar ile bulvar oldu. 

Ulaşım konusundaki bir diğer önemli adımlarımızdan birisi de yapımına bu yıl itibariyle başladığımız 
tramvay projemizdir. 2017 yılı başında ilk yolcuyu taşımaya başlıyacağız. Sonrasında Gebze ve İzmit 
bölgelerimizde metro projelerimiz var…

Bu projeler için ayırdığınız bütçe hakkında bilgi 
vermeniz mümkün mü?
Ulaşıma bugüne kadar çok ciddi bütçeler ayırdık. Çünkü 
bir kentin medeniyet çıtasını, yolları yükseltir. Yani aslında 
“medeniyet, yoldan gelir...” Metro ve tramvay gibi önemli 
projeler çok ciddi altyapı gerektirdiği için büyük bütçeli 
yatırımlardır. Ama bizim için projenin büyüklüğünden 
ve maliyetinden önce hemşehrilerimize sağlayacağı artı 
değer ve sunacağı kolaylıklar önemlidir.

Tramvay ve Metro ne zaman fiili olarak hayata 
geçecek?
2017 yılının başında tramvayımızın hizmete girmesini 
planlıyoruz. Günde 16 bin yolcu taşıyacak olan tramvay 
hattımızın inşa sürecinin hemşehrilerimiz açısından 
daha şeffaf ve açık hale gelmesi için büyükşehir 
belediyemizin internet sitesine koyduğumuz bir sayaçla 
tramvayın hizmete gireceği tarihe kaç gün kaldığını 
sürekli paylaşıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte metro 
konusundaki proje çalışmalarımız son noktasına yaklaştı.

Tramvayın ve metronun Kocaeli’nin ulaşımına 
nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
Yaptığımız yatırımlarla, yürüttüğümüz projelerle 
Türkiye’nin lojistik üssü olan Kocaeli’nin her köşesini 
şantiyeye çevirdik. Önemli bir geçiş güzergâhı olan 
Kocaeli’mizin, İzmit Körfez Geçişi’nin ve Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun açılmasıyla birlikte önemi 
çok daha artacak. Tramvay ve metro projesinin 
tamamlanmasıyla da şehir içi ve şehirlerarası 
ulaşım rahatlayacak. Uzun ve detaylı bir çalışmayla 
oluşturduğumuz Ulaşım Master Planı bize gösterdi 
ki, Kocaeli’nin nüfusu 50 yıl içinde ikiye katlanacak. 
Bu nedenle bu tür vizyon ulaşım projelerini devreye 
sokmamız gerekiyor. Bu projeler sadece bugüne 
değil, 100 yıl sonrasına ve geleceğe de yapılan 
yatırımlardır…

Tramvay ve metro duraklarına ulaşımı nasıl 
planlıyorsunuz? Daha çok toplu taşıma ile mi 
olacak yoksa özel araçlarla mı?
Tramvay, İzmit şehir içinde merkezi bir güzergâhtan 
geçecek. Elbette otobüslerimizi, tramvay hattına ve 
sonra da metro hattına entegre edeceğiz. Böylece 
hemşehrilerimizin kent merkezine otomobilleriyle 
girme ihtiyaçları neredeyse kalmayacak. Büyükşehir 
Belediye’mizin arkasında, şehir merkezine yürüme 
mesafesinde inşa ettiğimiz dev otopark ile de zaten 
otopark sorununa etkili bir çözüm sunduk. Eski 
Valilik binasının yerine inşa etmek üzere hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz ve İzmit’te tamamlanmış bulunan 
katlı otoparklarımız ile birlikte araç park sorunu 
konusunda kentimiz Türkiye’ye örnek kentler 
arasına girecek. Tramvay - Otogar durağı da zaten 
şehirlerarası terminalin hemen yanında olacağı 
için ulaşım noktasında kuracağımız sistem yeterli 
olacaktır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Sekreter olarak atandığınız 2014 yılından itibaren 
Kocaeli iline getirdiğiniz yeniliklerden, yaptığınız faaliyetlerden kısaca bahseder misiniz?

Kocaeli, 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı 
Büyükşehir yasasından önce vahim bir haldeydi. 
Kötü kokusu, gri rengiyle adeta sanayiye teslim 
olmuş bir kentti. Oysa Başkanımız Sayın İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun her zaman vurguladığı, 
bizim bir düsturumuz vardı. “Sanayiyi çevreye, 
çevreyi de sanayiye teslim edemezdik.” Büyük 
bir yatırım hamlesiyle birlikte Kocaeli’yi hasta 
yatağından kaldırdık. 

Artık çevresiyle, altyapısıyla, ulaşımıyla 
gülümseyen bir kent var karşımızda. Bütün hizmet 
kalemlerinin altyapısını oluşturduk. Şimdi ise bu 
temellerin üzerinde daha vizyonel çalışmalara 
yöneldik. Kentin gelecek yüzyılına damgasını 
vuracak olan son dönemlerde yaptığımız en 
önemli çalışma hamlelerinden biri Kocaeli Bilim 
Merkezi, diğerleri ise tramvay, metro ve baraj projeleridir…
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Doç. Dr. Tahir Büyükakın:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri

Kocaeli ilinde ulaşımı daha üst seviyeye taşımak adına attığınız ve atacağınız adımlar nelerdir?

Kocaeli’ni bir uçtan bir uca köprülü kavşaklar, tüneller, duble yollar ve modern yaya köprüleri ile donattık. 
Cankurtaranın, itfaiyenin bile giremediği daracık sokaklar bugün; çift şeritli yollar ile bulvar oldu. 

Ulaşım konusundaki bir diğer önemli adımlarımızdan birisi de yapımına bu yıl itibariyle başladığımız 
tramvay projemizdir. 2017 yılı başında ilk yolcuyu taşımaya başlıyacağız. Sonrasında Gebze ve İzmit 
bölgelerimizde metro projelerimiz var…

Bu projeler için ayırdığınız bütçe hakkında bilgi 
vermeniz mümkün mü?
Ulaşıma bugüne kadar çok ciddi bütçeler ayırdık. Çünkü 
bir kentin medeniyet çıtasını, yolları yükseltir. Yani aslında 
“medeniyet, yoldan gelir...” Metro ve tramvay gibi önemli 
projeler çok ciddi altyapı gerektirdiği için büyük bütçeli 
yatırımlardır. Ama bizim için projenin büyüklüğünden 
ve maliyetinden önce hemşehrilerimize sağlayacağı artı 
değer ve sunacağı kolaylıklar önemlidir.

Tramvay ve Metro ne zaman fiili olarak hayata 
geçecek?
2017 yılının başında tramvayımızın hizmete girmesini 
planlıyoruz. Günde 16 bin yolcu taşıyacak olan tramvay 
hattımızın inşa sürecinin hemşehrilerimiz açısından 
daha şeffaf ve açık hale gelmesi için büyükşehir 
belediyemizin internet sitesine koyduğumuz bir sayaçla 
tramvayın hizmete gireceği tarihe kaç gün kaldığını 
sürekli paylaşıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte metro 
konusundaki proje çalışmalarımız son noktasına yaklaştı.

Tramvayın ve metronun Kocaeli’nin ulaşımına 
nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
Yaptığımız yatırımlarla, yürüttüğümüz projelerle 
Türkiye’nin lojistik üssü olan Kocaeli’nin her köşesini 
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Merkezi, diğerleri ise tramvay, metro ve baraj projeleridir…
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Kocaeli’nde yaşayanlar otobüslerden 
memnunlar mı?

Kocaeli halkı gelen ilk parti otobüsten oldukça memnun. 
Bu konuda gerek yaptığımız çalışmalar, gerekse de 
hemşehrilerimizle birebir diyalog kurduğumuzda 
aldığımız intibalar çok olumlu. Araçların yerli olmasının 
ötesinde engelli insanlarımızın da ihtiyaçlarına göre 
dizayn edilmiş olması, çevreci yakıt sistemi, Türkiye’de 
ilk olan kütüphanesi, bisiklet taşıma aparatları  ve üstün 
teknolojisi de diğer artıları olarak derhal göze çarpıyor.

Birçok belediyenin merkez ve ilçeler arasındaki 
ulaşım hizmet ağını genişletme veya ulaşım 
ağını komple yenileme kararı bulunuyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konudaki 
planları nedir?

Kocaeli’mizde merkez ilçe veya taşra olarak bir 
kavramımız yok. Bizim kentimizin tamamı merkezdir. 

2004 yılında yapılan yasal düzenleme ile “İl Sınırında 
Büyükşehir Modeli, Kocaeli” olarak Türkiye’ye örnek 
bir kent haline gelen kentimizin il sınırlarının tamamı 
büyükşehir belediyesi olmuştur. 

Bu modelin Kocaeli’nde başarıya ulaşması 
neticesinde 2012 yılında yapılan yasal düzenleme 
ile “Kocaeli Modeli” bütün büyükşehirlerimizde 
uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla da biz 
kurulduğumuz 2004 yılından beri bütün il 
sınırlarımızı kapsayacak şekilde planlarımızı 
gerçekleştirdik. Ulaşım Master Planımızla da bu 
projelerimizi uygulamaya soktuk. Ulaşım ile ilgili 
bütün çalışmalarımız bu plan ve proje  dahilinde 
2023 ve 2071 vizyonu çerçevesinde yürütülmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs” 
ihalesinin kazananı Karsan olmuş, Nisan ayı sonunda da karşılıklı olarak imzalar atılmıştı. 
Karsan’dan alınan bu otobüsleri nerelerde kullanıyorsunuz?

Kentimiz oldukça köklü bir tarihe sahip olmasına 
rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sayın 
Cumhurbaşkanımız’ın da büyük desteği ile 
ancak 2004 yılındaki yasa ile gerçek anlamda bir 
büyükşehir olabilmiştir. 2004 yılından bu yana çok 
hızlı bir şekilde belediyecilik hizmetleriyle tanışan 
Kocaeli, bu kısa zamanda çok ciddi mesafeler kat 
etmiş ve Kandıra’dan Karamürsel’e, Gebze’den 
Kartepe’ye, İzmit’e kadar bütün kent ulaşımdan 
alt yapıya büyük hizmet almıştır. Karsan’dan 
aldığımız bu otobüslerle, transit hatları meydana 
getirip, mevcut hatları da güçlendirerek kentimizin 
en uzak köşesine dahi Kocaeli Büyükşehir 
Belediyemizin yüksek hizmet standartlarını ve 
ulaşım konforunu ulaştırmış olacağız.
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Karsan 2011 yılından beri her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kocaeli’nde düzenlenen Toplu Taşıma Araçları 
Fuarı’na katılıyor. Bu fuarın sektöre ve firmalara ne gibi bir 
katkısı oluyor sizce?
Fuarlar, bir ülkenin ve Kocaeli özelinde bir kentin gelişmişlik ve üretim kapasitesinin göstergeleridir. Bu 
nedenle Toplu Taşıma Araçları Fuarları da ülkemizin bu konuda ulaştığı gelişmişlik seviyesini göstermesi 
açısından güzel bir ölçü olmuştur. Ayrıca firmaların bu fuarlarda araçlarını sergilerken yeni pazar ve 
müşterilere ulaşmaları da ülke ekonomimiz ve istihdam imkânları açısından oldukça sevindiricidir. 

R
öp

or
ta

j: 
B

ur
cu

 Ö
zk

ut
an

Kısaca firmanızdan bahseder misiniz?

1984 yılında bu işe başladık. Daha önce babamın yaptığı bir işti. Bu 
tarihten beri otomotiv ticareti ile ilgileniyorum. İlk olarak Bağlarbaşı 
ve Sirkeci’de yerlerimiz vardı. Şimdi ise Maltepe’deyiz. Son 11- 12 yıldır 
Karsan’ la çalışıyoruz.

Hangi bölgede faaliyet gösteriyorsunuz?

Tüm Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteriyoruz.

Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz?

Ticari araç satışı olduğu için, hatlara ticari hat minibüsü satışları 
yapıyoruz.

Karsan’la olan iş birliğiniz ne zaman başladı ve nasıl gelişti?

Karsan’ la tanışıklığımız 12 yıldan uzun bir süreye dayanıyor. Fakat o dönemde bayii değildik. Ardından 
Karsan yeni bir yapılanma oluşturdu. O yapılanma ile beraber Karsan bayiliğine başladık. Yaklaşık 12 
yıldır da beraber çalışıyoruz. 

Karsan’ la çalışmaktan memnun musunuz?

Memnunum.

Çalışma ve yönetim ilkeleriniz nelerdir?

Çalışma ve yönetim ilkelerimiz; dürüstlük, müşteriye doğru hizmet, verilen sözleri yerine getirmektir.

Müşterilerinize en kaliteli hizmeti verebilmek için neler yapıyorsunuz?

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için kendi yetkili servisimiz var. Sırf müşterilerimize daha iyi 
hizmet vermek için, aldığı arabanın takibini ve herhangi bir durumda çözüm üretebilmek için servis 
hizmeti veriyoruz. Yıllardır aynı bölgede olduğumuz için her türlü problemde, sorunda bize kolaylıkla 
ulaşabiliyorlar. Müşterilerimizle çok uzun yıllara dayanan bir iletişimimiz var. Ticari hat müşterileri çok 
değişken değildir. Herhangi bir durumu açıklıkla dile getirebiliyorlar, güveniyorlar ve bizi çözüm ortağı 
olarak görüyorlar.  

Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılarınızdan bahseder misiniz?

Parasal karşılığından öte bu iş biraz gönül işi, gönül verdiğimiz bir meslek. Zaman içinde yıllar içinde 
bir edinimimiz oldu tabii. 30 kişilik bir işletmeyiz. Tüm ekip olarak bu işte canla başla, istekle çalışıyoruz. 
En büyük başarımız gönül verdiğimiz işi gönülden ve samimi yapıyor olmak. 

Aydın Otomotiv:

“En büyük başarımız gönül verdiğimiz 
işi gönülden ve samimi yapıyor olmak.”

Mustafa Aydın
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Kısaca firmanızdan bahseder misiniz?

1997 yılından bu yana halk otobüsü satıyoruz. Daha 
önce farklı sektörlerde faaliyet gösterirken, 1997 
yılında tesadüfen halk otobüsü satış sektörüne girdik. 
Bu sektörde kısa sürede gelişim ve çevre sağladık. 
2003 yılından itibaren de tek iş olarak halk otobüsü 
satıyoruz. 

Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz?

İşimiz halk otobüsü satışı, hat sahiplerine belediye 
otobüsü satışı gerçekleştiriyoruz. 

Karsan’ la çalışmaktan memnun musunuz?

Memnunuz. Biz Karsan’ın ATAK marka ürününü 
satıyoruz. Başarılı bir marka.

Müşterilerinize en kaliteli hizmeti verebilmek 
için neler yapıyorsunuz?

Bizim sattığımız ürün her gün alınıp, satılan bir ürün 
değil. 10 yılda, minimum 5 yılda aracını değiştiren bir 
müşteri kitlesine sahibiz. Bu müşteriler de Türkiye’de 
sayılı, 10 bin kişiyi geçmeyecek halk otobüsçüleri. 
70 milyonluk bir ülkede 10 bin kişiye hitap ediyoruz. 
Bizim müşteriye hizmetimiz, öncelikle ödeyebileceği 
finansmanları yaratmak. İstedikleri özelliklere uygun 
araç temini, 2. el aracını geri almak gibi hizmetlerimiz 
var. Servisimiz yok ama malı sattıktan sonra takibini 
sonuna kadar yaparız. Fabrika yetkililerini arıyoruz, üst 
düzey yöneticileri arıyoruz. Hangi şehirde ne sıkıntı 
varsa müşterimizden önce yetkililerle biz iletişim 
kuruyoruz. Elimizden gelen tüm yardımı yapıyoruz. 
Zaten bizi biz yapan en temel özelliklerimizden biri de 
bu. Sadece aracı üreten firma ile değil, yedek parçaları 
ile ilgili detaylarla da ilgileniriz. Müşterimizi tedarikçi 
firmalarımıza karşı her zaman korur ve problemleri ile 
ilgili çözümler üretiriz.   

Hangi bölgede faaliyet gösteriyorsunuz?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir firmayız. 
Türkiye genelinde tüm illere halk otobüsü satışı 
gerçekleştiriyoruz. 

Karsan’la olan iş birliğiniz ne zaman başladı 
ve nasıl gelişti?

Karsan’la olan işbirliğimiz 2014 yılının sonunda 
başladı. Tabii öncesinde birkaç sene görüşmelerimiz 
sürdü. Bunun sonucunda 2014 Aralık ayında Karsan’a 
bayii olduk.  

Çalışma ve yönetim ilkeleriniz nelerdir?

Öncelikle şirketimizde olmayan malı satmayız. Kesin 
sipariş aldığımız ürünleri söylediğimiz günde teslim 
ederiz. Hile ile işimiz olmaz, tüm opsiyonlara uygun 
çalışır, öyle teslim ederiz. Yalan söylemeyiz. İşlemleri 
hızlı yürütürüz. Bizden ürün alan her esnaf gözü 
kapalı bir şekilde bize güvenir. 

Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılarınızdan 
bahseder misiniz?

15 yıldır Türkiye’de en çok halk otobüsü satan firmayız. 
Sattığımız ürün gamında çoğu fabrikadan daha fazla 
ürün sattığımızı söylemek mümkün. Ürün gamımızı 
12 metrelik otobüsler oluşturuyor. Son 2- 3 yıldır da 
yeni olarak 8 ve 9 metre ürün satıyoruz. 30 Kasım 
itibariyle, bu yıl içinde 320 adet sıfır otobüs, 136 adet 
de 2. el otobüs satmışız. Bunun yanı sıra şu anda 
stoklarımızda 200 adet sıfır halk otobüsü ve 115 adet 
de 2. el araç bulunuyor. Bizim başarımızın en büyük 
sırrı stoklu çalışmamız. Çünkü stoklu çalışan bir 
firmaysanız, müşteri size 50 – 100 adet gibi yüksek 
taleple geldiğinde kısa sürede siparişini hazır edip, 
teslim edebiliyorsunuz. Aynı zamanda hitap ettiğiniz 
hedef kitle için takas yapmakta önemli bir durum, 
müşterilerimize takas konusunda da avantajlar 
sunuyoruz. 

FSM Demirbaş Otomotiv:

“Başarımızın en 
büyük sırrı stoklu 
çalışmamız.” Mustafa Demirbaş

facebook.com/KarsanMarka
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Karsan’da 10., 15., 20. ve 25. çalışma yılını doldurarak plaket almaya 
hak kazanan toplam 105 çalışan için plaket takdim törenleri 
düzenledi. 16 ve 17 Haziran 2015 tarihlerinde farklı lokasyonlarda 
gerçekleştirilen törenlere katılım oldukça yoğundu. Törenlerde 
plaketlerini teslim alan Karsanlıların yaşadığı mutluluk gözlerinden 
okundu.

Karsanlılar kıdem yıllarına 
göre plaket aldı

Eski bir Karsan çalışanı olan profesyonel masa tenisi oyuncusu rahmetli Sunay İnan’ın anısına organize 
edilen masa tenisi turnuvasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 13 Ekim – 2 Kasım 2015 tarihlerinde 
Akçalar ve OSB fabrikalarında eş zamanlı olarak düzenlenen turnuva kıyasıya rekabete sahne oldu. 
Turnuvada birinciliği Mehmet Boz, ikinciliği İbrahim Şentürk, üçüncülüğü ise Recai Çavuş kazanırken, 
tüm bu isimlerin OSB fabrika çalışanı olması dikkat çekti. 

4. Karsan Sunay İnan 
Masa Tenisi Turnuvası

Karsan, çalışanlarının çocuklarına imkan yaratmak, onların gelişimine destek olmak ve çalışanlarına 
maliyet avantajı sağlamak amacı ile 2013 yılında devreye aldığı spor okulları, okulların kapanmasının 
ardından 2015 yaz faaliyetlerine başladı. İki ay süren eğitimlerde eğlence ön planda tutulurken, çocukların 
yüzme öğrenmesi amaç edinildi. Eğitim sürecinin tamamlanması ve okulların açılmasının ardından spor 
okulları 2016 yaz ayına kadar tekrar tatil edildi.

Karsan spor okulları
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Çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artırmaya yönelik 
Karsan İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen faaliyetler, 
yıl boyunca devam etti. Çalışanların sosyal organizasyonlara 
gösterdiği yoğun ilgi ise İnsan Kaynakları departmanında 
memnuniyet yarattı.

Karsan İnsan Kaynakları sosyal faaliyet programı kapsamında 
her yıl düzenlediği şirket içi turnuvalara devam etti. 

Şirket içi 
turnuvalar

24 Ağustos – 9 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
3. Karsan Tavla Turnuvası, oldukça yoğun bir katılım ile 
gerçekleşti. Akçalar, OSB ve Nosab fabrikalarında eş zamanlı 
olarak düzenlenen turnuvada eğlence ve mücadele bir arada 
yaşandı. 11 gün süren turnuvada; Mühendislik ve Teknoloji 
bölümünden Emre Bozkurt birinci, aynı bölümden Hakan Eğin 
ikinci, (OSB) Kalite Kontrol bölümünden Ahmet Ekin ise üçüncü 
oldu. Turnuva sonrasında düzenlenen törende dereceye giren 
çalışanlara kupa ve hediyeler verildi. 

3. Karsan 
Tavla Turnuvası
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Bursa Şirketler Basketbol Ligi’nde 5 senedir boy gösteren Karsan 
Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonlarda 2 kez şampiyonluk 
ve bir kez final oynama başarısı göstermişti. 2016 sezonuna 
“şampiyonluk” parolası ile başlayan Karsan Basketbol Takımı, 
hedefine ulaşabilmek için çalışmalarına tam hız devam ediyor. 
Bu yıl takıma, gerçekleştirilen seçmelerde başarılı olan Çağatay 
Kasapoğlu (Montaj) ve Ömer Yıldız (Kalite Güvence) destek 
verecek.

Karsan basketbol takımı 
yeni hedeflerle sezonu açtı

İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen Edirne, Karadeniz, Kıbrıs ve Çanakkale gezileri ile Karsanlılar 
hem turistik ve tarihi yerleri gezip görme imkanı buldu, hem de dinlenme fırsatı yakaladı. 

Geziler

Bursa’da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, Sanat Mahal, Merinos 
A.K.K.M.’de gerçekleştirilen tiyatro ve konserlere Karsanlıların 
ilgisi her zamanki gibi yoğundu. Her aya iki tiyatro veya 
konser için organizasyon düzenleyen Karsan İnsan 
Kaynakları, böylelikle çalışanlarına uygun fiyatlı bilet bulma 
imkanı sağlıyor. 

Karsanlılar Haziran ayından bu yana Shirley, İki Kapılı Ev, 
Tehlikeli Oyunlar, Entikalı Dolap Komedyası, Özel Kadınlar 
Listesi, Bütün Çılgınlar Sever Beni ve Pepee adlı tiyatro 
oyunları ile Koray Candemir & Harun Tekin, Birsen Tezer & 
Bülent Ortaçgil’in konserlerine giderek keyifli vakit geçirdiler.

Karsanlılar tiyatro ve konser 
organizasyonlarında
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6. Geleneksel Karsan Emeklileri İftar Yemeği 25 Haziran 
2015 Perşembe akşamı OSB fabrikasında düzenlendi. 
Organizasyona emekli ve misafirlerden oluşan 400’e yakın 
kişi katılım gösterdi.  İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin 
Şahin’in konuşması ile başlayan iftar yemeğinin ardından 
Karsan emeklilerinden İsmail Özgöven iftar duasını yaptırdı. 

İftar yemeği sonrasında da 14 Mayıs tarihinde Akçalar 
fabrikada gerçekleştirilen Hyundai H350 lansman töreninin 
özet filmi ile Hyundai H350 araçlarının tanıtım filmi 
dev ekranda oynatıldı. Organizasyon boyunca Karsan 
emeklilerinin gurur ve mutlulukları gözlerinden okundu.

Karsan 
emeklilerini 
unutmuyor

Karsan, Akçalar fabrikasında gelen ziyaretçilerin bekleme sürelerini azaltmak, yığılma ve zaman 
kayıplarını önlemek ve giriş güvenliğini artırmak amacı ile 1 Ekim tarihi itibariyle “Ziyaretçi Takip Sistemi” 
uygulamasını devreye aldı. 

Ziyaretçi Takip Sistemi
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Karsan yeniliklerin öncüsü

MESS’ten Karsan’a 
Altın Eldiven Ödülü

Karsan’da yönetim
yeteneklerini̇geliştirme programı

Murat Uslu bu sefer TEGEV için koştu!
‘’TSE Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekibi tarafından 15 – 16 Ekim tarihleri arasında Hasanağa 
ve OSB fabrikalarında ISO 18001 tetkikleri gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü liderliğinde, tüm 
bölümlerin desteği ile tamamlanan denetimler sonucunda ‘’Yeniliklerin Öncüsü’’ olarak nitelendirilen 
Karsan’ın ISO 18001 OHSAS Belgesi 3 yıllık süreyle yenilendi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından ilk defa düzenlenen “MESS Altın Eldiven İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) Uygulama Ödülleri”nde, Karsan “Katlamalı Koltuk Hazırlama Montajında El ve Parmak 
Sıkışmasının Önlenmesi” konulu Kaizen çalışmasıyla “MESS Altın Eldiven” ödülüne layık görüldü. Çalışma 
JEST Montaj Hattı çalışanları tarafından yapıldı. Halil Doğramacı, Gürkan Korkmaz, Mehmet Sofaoğlu 
ve Selami Şen’den oluşan Kaizen ekibi ve Karsan yetkilileri 11 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan 
törenle ödüllerini teslim aldı. 

Karsan; yöneticilerinin kendilerine ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemeleri ve uygulama sırasında 
karşılaşabilecekleri sorunlar için gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını sağlamak amacıyla 
“Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” düzenledi. 2015 yılında 5 grup 63 kişinin katıldığı eğitimlere, 
2016 yılında bir grup 18 kişinin katılımı ile devam edilecek. Eğitimin son ayağı olan takip toplantıları da 
2016 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

Şirket hedeflerinin tüm hiyerarşik seviyelere yaygınlaştırılması amacıyla da 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında 
“Hedeflerle Yönetim ve Performans Yönetimi Eğitimleri” düzenlendi. Tüm ofis çalışanlarının, amirleri ile 
“Hedef Bireysel Görüşme” yapmaları amacıyla düzenlenen program içeriğinde aşağıdaki eğitimler yer aldı;

• Hedeflerle Yönetim ve Performans Yönetimi  • Yetkinlik Değerlendirme  
• Çalışma Mevzuatı ve Karsan Uygulamaları • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi  
• Eğitim İhtiyaçları ve Etkinlik Yönteminin Belirlenmesi • İş Sağlığı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı 2009 yılından bu yana 
destekleyen Adım Adım Oluşumu, 15 Kasım Pazar günü 
düzenlenen İstanbul Maratonu’nda “Benim Adım Türkiye” 
projesi ile yer aldı. Murat Uslu da TEGEV’i destekleyen, çocuklar 
yararına bağış toplamak için koşan isimlerden biriydi. Bugüne 
kadar sadece 15km kategorisindeki yarı maratonlara katılan Uslu, 
“Benim Adım Türkiye” projesi için ilk defa 42km’lik bir maraton 
koşusu gerçekleştirmiş oldu. Yarışı tamamlayan 2.835 kişi içinde 
515. olan Murat Uslu kendi yaş grubunda (45 – 49) yarışa katılan 
345 kişi arasında 71. olarak parkuru 3 saat 39 dakika 30 saniyede tamamladı. Yarışı toplamda 2.200 kişi 
tamamladı. 

Murat Uslu, 25 Ekim tarihinde ise Zeytinburnu’nda düzenlenen 7. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu’na 
katılarak yarışı tamamlayan 551 sporcu arasında tüm genelde 100. oldu. 9km’lik parkuru 37 dakika 39 
saniyede tamamlayan Uslu, kendi yaş grubunda ise 69 sporcu arasında 16. sırada yer aldı.
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JEST Montaj Hattı çalışanları tarafından yapıldı. Halil Doğramacı, Gürkan Korkmaz, Mehmet Sofaoğlu 
ve Selami Şen’den oluşan Kaizen ekibi ve Karsan yetkilileri 11 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan 
törenle ödüllerini teslim aldı. 

Karsan; yöneticilerinin kendilerine ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemeleri ve uygulama sırasında 
karşılaşabilecekleri sorunlar için gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını sağlamak amacıyla 
“Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” düzenledi. 2015 yılında 5 grup 63 kişinin katıldığı eğitimlere, 
2016 yılında bir grup 18 kişinin katılımı ile devam edilecek. Eğitimin son ayağı olan takip toplantıları da 
2016 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

Şirket hedeflerinin tüm hiyerarşik seviyelere yaygınlaştırılması amacıyla da 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında 
“Hedeflerle Yönetim ve Performans Yönetimi Eğitimleri” düzenlendi. Tüm ofis çalışanlarının, amirleri ile 
“Hedef Bireysel Görüşme” yapmaları amacıyla düzenlenen program içeriğinde aşağıdaki eğitimler yer aldı;

• Hedeflerle Yönetim ve Performans Yönetimi  • Yetkinlik Değerlendirme  
• Çalışma Mevzuatı ve Karsan Uygulamaları • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi  
• Eğitim İhtiyaçları ve Etkinlik Yönteminin Belirlenmesi • İş Sağlığı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı 2009 yılından bu yana 
destekleyen Adım Adım Oluşumu, 15 Kasım Pazar günü 
düzenlenen İstanbul Maratonu’nda “Benim Adım Türkiye” 
projesi ile yer aldı. Murat Uslu da TEGEV’i destekleyen, çocuklar 
yararına bağış toplamak için koşan isimlerden biriydi. Bugüne 
kadar sadece 15km kategorisindeki yarı maratonlara katılan Uslu, 
“Benim Adım Türkiye” projesi için ilk defa 42km’lik bir maraton 
koşusu gerçekleştirmiş oldu. Yarışı tamamlayan 2.835 kişi içinde 
515. olan Murat Uslu kendi yaş grubunda (45 – 49) yarışa katılan 
345 kişi arasında 71. olarak parkuru 3 saat 39 dakika 30 saniyede tamamladı. Yarışı toplamda 2.200 kişi 
tamamladı. 

Murat Uslu, 25 Ekim tarihinde ise Zeytinburnu’nda düzenlenen 7. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu’na 
katılarak yarışı tamamlayan 551 sporcu arasında tüm genelde 100. oldu. 9km’lik parkuru 37 dakika 39 
saniyede tamamlayan Uslu, kendi yaş grubunda ise 69 sporcu arasında 16. sırada yer aldı.
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Genel Müdürlük ve Hasanağa Fabrika
Hasanağa Sanayi Bölgesi 16225 Akçalar / Nilüfer / Bursa

T: +90 (224) 484 21 70 (25 hat) / +90 (224) 280 30 00
F: +90 (224) 484 21 69

Organize Sanayi Bölgesi Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. No:13 16159 Nilüfer / Bursa

T: +90 (224) 243 33 10 (4 hat)
F: +90 (224) 243 74 50

İstanbul Ofisi
Emek Mah. Ordu Cad. No:10 34785 Sarıgazi / Ümraniye / İstanbul

T: +90 (216) 499 65 50
F: +90 (216) 499 65 53

karsan.com.tr

karsan@karsan.com.tr

facebook.com/KarsanOtomotiv - facebook.com/KarsanMarka

twitter.com/KarsanOtomotiv - twitter.com/KarsanMarka

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir Kıraça Şirketler Topluluğu kuruluşudur.


