




















































Karsan üretimi Renault Trucks Premium araçlar›n
Keskino¤lu fiirketler Grubu'na teslimat›; Karsan
fabrikas›nda Keskino¤lu fiirketler Gurubu
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mehmet
Keskino¤lu, Yönetim Kurulu Üyesi ‹smail
Keskino¤lu, Fem Lojistik
Operasyon Müdürü Mücahit
Keskin, Renault Trucks Türkiye
Genel Müdürü Dominique
Pollien, Karsan Endüstriyel
Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer
Y›ld›r›m ve firmalar›n üst düzey
yöneticilerinin kat›l›m› ile
gerçekleflti.
Düzenlenen teslimat töreni ve
bas›n toplant›s›nda konuflan
Keskino¤lu Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› ‹smail
Keskino¤lu, “2010 y›l›nda
al›m›n› gerçeklefltirdi¤imiz 25
adet Renault Premium
çekicilerin yak›t tüketimindeki
avantaj›, sat›fl sonras› servis
deste¤i ve Keskino¤lu Grubu
o la rak  çevreye  o lan
duyarl›l›¤›m›zla örtüflen düflük karbon emisyon
tüketimli Euro 5 Motor seçeneklerinden dolay›
2011 y›l›nda yapaca¤›m›z çekici yat›r›m›nda
tercihimizi Renault Premium 460 Optidriver+
araçlardan yana kulland›k. Anlaflmas›n› yapt›¤›m›z
40 adet Renault Premium 460 çekici vas›tas› ile
müflterilerimize en iyi hizmeti sunmay› amaçlarken
günümüz koflullar›nda en büyük gider kalemi
olan akaryak›t sarfiyat›n› da en aza indirmeyi

amaçlad›k. Ayn› zamanda tercih etti¤imiz Renault
Premium 460 araçlarda bulunan robotize
flanz›man donan›m›ndan dolay› kullan›c› faktörünü
en aza indirgeyip yak›t tüketiminde standard›
sa¤lamaktay›z. Ayr›ca infomax sistemi sayesinde

ise her sefer dönüflünde floförün ve arac›n
performas›n› ölçerek filomuzu daha düzgün
yönetebilmekteyiz.”dedi.

Karsan Endüstriyel Genel Müdür Yard›mc›s›
Ömer Y›ld›r›m ise Karsan fabrikas›nda yap›lan
törende yapt›¤› konuflmada “Temmuz 2007
y›l›nda Renault Trucks ile bafllatt›¤›m›z uzun vadeli
anlaflmam›z gere¤i Mart 2009 y›l›ndan bu yana

Bursa Akçalar fabrikas›nda Renault Trucks'a
özel tahsis edilen üretim hatlar›nda üretimimizi
sürdürüyoruz. Bu iflbirli¤i çerçevesinde fabrikam›z
Renault Trucks ile endüstriyel faaliyetlerde tam
bir entegrasyon içinde ve Renault Trucks

standartlar› dahilinde üretim
yapmaktad›r dedi.

Renault Trucks Türkiye Genel
Müdürü Dominique Pollien
ise yapt›¤› konuflmada 2009
y›l›nda Karsan ile yapt›klar›
iflbirli¤ini vurgulayarak “Her
y›l kapasitemizi artt›rarak
sürdürdü¤ümüz Karsan
fabrikas›ndaki üretimimiz,
Fransa'da uygulanan üretim
süreçleriyle tamamen ayn›
özellikleri tafl›yor. Karsan
fabrikalar›ndaki üretim
hatt›m›z, Renault Trucks
üretim sistemine mükemmel
bir uyum sa¤layarak, Avrupa
Kalitesi ile Türkiye'de üretim
yap›yor.

2011 senesinde Karsan Üretim Kalitesi, Renault
Trucks Avrupa'n›n Karsan'a öngördü¤ü kalite
hedeflerinin %20 üstünde gerçekleflmifltir. “Yak›t
tasarrufunda lider”, “Avrupa Kalitesi ile Türkiye'de
Üretim” seçimlerinden dolay› Fem Lojistik'i
kutluyorum.” dedi.
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Karsan ve Türk Traktör Fabrikaları arasında 2006
yılında bafllayan kabin üretimi ifl ortaklı¤ı
kapsamında 10 bininci kabin üretimi eylül ayında
gerçekleflti. Karsan OSB fabrikasında
gerçeklefltirilen kutlamanın Baflbakan’ın katıldı¤ı

Türk Traktör Fabrikaları’nda 600 bininci traktör
üretimiyle ilgili yapılan kutlamayla aynı güne denk
gelmesi güzel bir tesadüf oldu. 

Tüm Karsan çalıflanların katılımıyla Karsan

OSB’de gerçeklefltirilen kutlamalarda, Karsan’ın
10 bin adetlik kabin üretiminin %50'ye yakın bir
bölümünü 2011 yılında tamamlamıfl olmasının,
iki flirket arasındaki iflbirli¤i ve sektörün gelece¤i
açısından önemli oldu¤u vurgulandı.  






















































