
 

 
 

 
 

Karsan’dan ABD’de Üretim Hamlesi! 
 

Karsan ile Morgan Olson, 
 ABD’de Ortak Üretim İçin Anlaştı! 

 
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici 
Karsan, ticari taşımacılık alanında ABD’nin sektör lideri olan Morgan Olson ile olan 
işbirliğini bir adım daha ileri taşıdı. Morgan Olson’un Tennessee’de bulunan genel 
merkezinde bir araya gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak üretim faaliyetleri 
için el sıkıştı. Anlaşma kapsamında ABD’li üretici Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey 
Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış 
sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerde gerçekleştirecek. 
 
Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve 
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, geçtiğimiz yıl ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda 
ABD’li üretici Morgan Olson ile Türkiye’de bir araya gelmiş ve Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına 
özel olarak tasarladığı araçlar için ortak bir iş modeli gerçekleştirmek üzere mutabakat metni 
imzalamıştı. Bu doğrultudaki stratejik adımlarına devam eden yerli üretici Karsan, ticari 
taşımacılık alanında ABD’nin sektör lideri olan Morgan Olson ile olan işbirliğini bir adım daha 
ileri taşıdı. Morgan Olson’un Tennessee’de bulunan tesislerinde bir araya gelen iki şirketin 
yöneticileri, ABD’de ortak üretim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı. Buna göre Morgan Olson, 
Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış 
sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerinde gerçekleştirecek. 
 

Karsan’ın, özellikle kentsel kesimlerdeki karmaşık taşımacılık konularını ele almada engin bir 

deneyime ve eşsiz becerilere sahip olduğunu belirten Karsan CEO'su Okan Baş konuyla ilgili 

olarak yaptığı açıklamada, “Morgan Olson ekibine yaptığımız bu ziyaretimizle, seçkin 

müşterilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak yaklaşımımızın, sektörün en yenilikçi 

ve etkili ortaklıklardan birini meydana getireceğine dair inancımız pekişmiş oldu. Morgan Olson 

gibi saygın bir stratejik ortakla bir ekip olarak çalışacak olmamız, Kuzey Amerikalı bir ortak ile 

birlikte Karsan'ın, eşsiz tecrübesinden sonuna kadar yararlanabileceği önemli bir adımı ifade 

etmektedir” ifadelerini kullandı. 

 

 
 



 

 
 
 

“Sektörde benzeri olmayan bir ortaklık” 

 

Morgan Olson şirketinin sahipleri J.B. Poindexter & Co. Yönetim Kurulu Başkanı John Poindexter 

ise, imzalanan ortak üretim anlaşması kapsamında, “Karsan'ın Türkiye'deki tesislerinden ve 

taşımacılık alanındaki becerilerinden gerçekten de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan'ın yönetim 

ekibiyle görüşme fırsatına sahip oldu ve ilgili şirketimizin uzmanlığının bu işe katılmasıyla 

sektörümüzde benzeri olmayan bir ortaklığın meydana geleceği bizim için aşikâr oldu” 

açıklamalarında bulundu. 

 
 

Karsan Hakkında: 

 

1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında faaliyet 

göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. Binek 

araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan, bugün Bursa’da 

yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve 

şasi kamyonetleri, Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları 

üretmektedir. Şirket ayrıca Karsan marka ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet 

faaliyetlerini de yürütmektedir. 

 
Morgan Olson Hakkında: 

 

Morgan Olson, Kuzey Amerika'nın önde gelen içine girilebilir/yürünebilir (Walk-in) kamyonet/kamyon ve kuru yük taşıma 

araç gövdeleri üreticisidir. Sektörünün lideri pek çok başarılı şirket, ürünlerini müşterilerine daima zamanında ulaştırabilmek 

amacıyla uzun yıllardır Morgan Olson'ın yenilikçi teslimat araçlarını tercih etmektedir.  Bugün Morgan Olson, Kuzey 

Amerika'nın lider içinde yürünebilir kamyonet gövdesi üreticisi olma geleneğini sürdürmektedir. Morgan Olson'ın müşteri 

portföyü birçok sektöre ve teslimat uygulamasına hizmet etmektedir.  Unlu mamuller ve atıştırmalık gıdalardan gazeteye, 

tekstil ürünleri kiralamaya,  satış faaliyetlerine ve paket/koli sevkiyatına kadar çeşitli sektörlerin ticari kamyon/kamyonet 

tercihi açıkca bellidir... Morgan Olson kalitesi. Morgan Olson, çeşitli alternatif yakıtlı şasi üreticileriyle yakın çalışma 

içindedir.   Elektrikliden, CNG'ye, Propan, akülü elektrikli ve hidrolik hibrit tahrik sistemlerine kadar Morgan Olson, tüm ilgili 

ve uygulanabilir alternatif yakıtlı şasiler üzerine karoser üretmektedir.   

 

 

 

 
 


