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BASIN BÜLTENİ 

  
KARSAN 2016’YA HIZLI GİRİŞ YAPTI, 47 ADET JEST’İ 

MİLAS’A TESLİM ETTİ 
 Karsan, Milas Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin şehir 

genelinde başlattığı ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında 47 adet 
JEST teslim etti. 

 
Karsan’ın 2013 yılında “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” yaklaşımıyla kendi markası altında 
pazara sunduğu 6 metrelik JEST minibüsü, ulaşımda dönüşüm yapmak isteyen 
belediyelerin tercihi olmaya devam ediyor. Muğla’da SS 42 No’lu Milas Şehiriçi Minibüs 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, şehir genelinde başlattığı ulaşımda dönüşüm projesi 
kapsamında Karsan’dan teslim aldığı 47 adet JEST minibüsü için bir tören düzenledi. 8 
Şubat 2016, Pazartesi günü Muğla’da düzenlenen törene; Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Ulaşım Daire 
Başkanı Alper Kolukısa, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, 
Milas 42. No’lu Şehiriçi Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Atıcı, KHT 
Otomotiv Satış Müdürü Adil Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Karsan’ı Karsan 
Pazarlama Bölge Müdürü Oktay Güven temsil etti.  
 
Törende konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
Muğla'daki değişimin, sağladığı kolaylıklar bakımından ülkeye örnek olduğunu belirtti. 
Gürün; “Bu çalışmayla şoför esnafımız daha modern, çevreci, konforlu, masrafı az olan 
araçlarla hatlarda birleşerek hizmet veriyor. Böylece araç sayısı, araç masrafı ve vergisi 
azalıyor. Vatandaşlarımız da yeni, güvenli, klimalı, engelli rampalı araçlarla kaliteli hizmet 
alıyor ve kanunen 65 yaş üstü, engelli, şehit ve gazi yakını olanlar da araçlardan ücretsiz 
yararlanıyor" dedi. 
 
Karsan Pazarlama Bölge Müdürü Oktay Güven ise; bugüne kadar ülke genelinde 3 binin 
üzerinde satışı gerçekleştirilen Karsan JEST’in Türkiye’nin en çok tercih edilen minibüs 
modellerinden biri olduğunu söyledi. JEST’in, fabrika çıkışlı engelsiz erişim özelliğine sahip, 
alçak tabanlı ve yüksek tavanlı bir minibüs olduğuna dikkat çeken Güven; JEST ile engelli, 
hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin de hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer 
almasını amaçladıklarını söyledi.   
 
Karsan JEST, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, 
rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile tüm bireylere 
konforlu ulaşım olanağı sağlarken, opsiyonel olarak sunulan araç içi kablosuz internet 
bağlantısıyla da iletişimdeki engelleri de kaldırıyor. Birçok çağdaş özelliği ile ideal bir toplu 
taşıma aracı olan JEST, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor.   
 

http://www.haberler.com/osman-gurun/
http://www.haberler.com/milas/
http://www.haberler.com/muhammet-tokat/
http://www.haberler.com/gurun/
http://www.haberler.com/mugla/


 

 

 
 

 
 
Kısaca Karsan Pazarlama 
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler ve 

Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini  gerçekleştirmek 
üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. 

Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın engin otomotiv 

tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla hizmet alanına 
aktarıyor. Üstün hizmet anlayışını benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri beklenti ve isteklerine 

hızlı ve etkin cevap veriyor. Karsan, Hyundai Truck&Bus ve BredaMenarinibus markalı ürünlerin 
satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini vermeye başlayan Karsan Pazarlama, aynı zamanda 

kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj yönetimi alanlarında hizmet 

veriyor. 
 

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

çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça 
Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten 

bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, binek 

araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen 
Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Motor 

Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, BredaMenarinibus marka 
otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları 

üretmektedir. Bu ürünlerin Türkiye’deki pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise 

Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 1.254 kişinin çalıştığı 
Karsan, İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 

500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Karsan, uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Değerli Markaları” 

araştırmasında 100 marka arasında 44. sırada yer aldı. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa 

İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki 
pay oranı 2015 Eylül ayı itibariyle %35'tir. 
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