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BASIN BÜLTENİ 

  
KARSAN PAZARLAMA’DAN İSAROD EĞİTİM SEMİNERİ’NE DESTEK 

Karsan Pazarlama, İSAROD’un (İstanbul Umum Servis Aracı 
İşletmecileri Esnaf Odası) Şile’de düzenlediği Eğitim Semineri’nde iki 

adet Hyundai H350 model minibüs sergiledi. 
  
Karsan Pazarlama, İSAROD’un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Eğitim Seminer’inde 
yer alan standında Hyundai H350 araçlarını tanıttı ve dış alanda araçlarını sergiledi. 
160 kişiden oluşan okul temsilcisinin katılımıyla 23 – 24 Ocak tarihlerinde Şile Grand 
Otel’de düzenlenen organizasyonda iki adet Hyundai H350 model minibüs 
sergileyen Karsan, iç bölümde yer alan stand alanında ise Hyundai H350 araçlarıyla 
ilgili broşürlere yer verdi ve video filmler gösterdi. İSAROD Başkanı Hamza 
Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonda Karsan Pazarlama Satış 
Bölge Yöneticisi Burak Kozakçı’nın da bir konuşması oldu. İSAROD’un daima 
Karsan’ın yanında olduğuna dikkat çeken Kozakçı, yaptığı konuşmada Karsan’ın 
Bursa Hasanağa fabrikasında üretilen Hyundai H350 araçlarının piyasaya çıktığı 
Mayıs 2015 tarihinden bu yana büyük beğeni topladığını söyledi. Konuşmaların 
ardından katılımcılara Hyundai H350 müşteri görüşlerinin yer aldığı bir video 
gösterildi ve katılımcı müşterilerin soruları yanıtlandı. 
  
Seminer sonrasında katılımcılar dışarıda sergilenen Hyundai H350 araçlarından 
birini test etme imkanı buldular.  
 
Karsan, iş ortağı Hyundai Motor Company (HMC) ile Kasım 2012’de imzaladığı 
anlaşma kapsamında deneme üretimini tamamlayarak seri üretimine başladığı 
“Hyundai H350” adlı hafif ticari araçları için, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla, 14 Mayıs 2015 tarihinde Hasanağa fabrikasında 
“Üretim Başlangıç Töreni” düzenlemişti. Hyundai H350 serisinin azami yüklü ağırlığı 
3 ton ila 6 ton arasında değişen panel van, şasi kamyonet ve minibüs olmak üzere 
üç farklı versiyonu bulunuyor. Hyundai H350 marka araçlardan ilk 8 yılda 200 bin 
adedin üzerinde üretilmesi ve 50’ye yakın ülkeye ihraç edilmesi bekleniyor. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

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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