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BASIN BÜLTENİ 

  
KARSAN MANİSA’YA ÖNCE “ATAK” SONRA “JEST” YAPTI, 40 ADET 

MİNİBÜS ŞEHZADELER KOOPERATİFİ’NDE HİZMETE BAŞLADI 

   
Geçtiğimiz Şubat ayı ortasında Manisa Saruhanlı’ya 30 adet ATAK teslim eden Karsan, 29 
Şubat tarihinde de Manisa Şehzadeler Kooperatifi’ne 40 adet JEST minibüs teslimatı 
gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu Ulaşımda 
Dönüşüm” hamlesi kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı mahallelerden Manisa merkezine 
sefer yapan 80 araç, 40 adet 6 metrelik JEST minibüsü ile yenilenmiş oldu. 29 Şubat Salı 
günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla Manisa Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen teslimat töreninde Karsan Pazarlama’yı Genel Müdür Vançın 
Kitapçı ve Satış Müdürü Kaan Erkırtay temsil etti. 
  
Karsan’ın Türk otomotiv sanayiinde 50 yılı geride bıraktığını hatırlatarak sözlerine başlayan 
Vançın Kitapçı; Karsan’ın 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu 
doğrultusunda yerli bir üretici olarak belediyelere, kooperatiflere, bireysel kullanıcılara 
engelsiz çözümler sunan ürünleriyle hizmet vermeye başladığını söyledi.  Kitapçı; “Sadece 
Türkiye’de binden fazla büyük otobüs, 4 bin adetten fazla küçük otobüs ve minibüsümüzle 
toplu taşıma sektöründe hizmet veriyoruz. Yıl sonunda ise bine yakın orta boy otobüs 
satmış olacağız. Avrupa’da, Asya’da hatta daha da öteye giderek Dominik Cumhuriyeti’nde 
dahi Karsan markalı yerli üretim araçlarımızla hizmet veriyoruz. Bugün teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz JEST minibüslerimiz Karsan markalı toplu taşıma ailesinin en küçük 
üyesi. Hem kullanıcılar, hem de vatandaşlarımız için birçok ayrıcalıklı özelliğe sahip bir 
minibüs olan JEST; alçak tabanlı, kolay inilir binilir bir araç olması sebebiyle yaşlılara, 
engellilere, hareket kısıtı olan tüm vatandaşlarımıza kolay erişim sağlıyor. Geniş iç hacmi 
ve en son teknoloji içeren çevreci motoruyla, doğa dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. 
Düşük yakıt tüketimi, kolay onarılan motoru, ekonomik bakım masrafları, düşük dönüş 
çapı, ara sokaklara rahat girip çıkma imkanı gibi birçok özelliği ile de ideal bir toplu taşıma 
aracı olarak tercih ediliyor” dedi.  
 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, toplu taşıma hatları optimizasyonu 
kapsamında teslim alınan alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, 6 metrelik 40 adet Karsan 
markalı JEST minibüsünün, Şehzadeler ilçe sınırları içerisinde bulunan 
mahallelerden Manisa il merkezine hizmet veren 80 aracın yerine geçeceğini söyledi. 
Konuşmaların ardından JEST minibüsü şeklindeki pasta kesildi. Karsan Pazarlama Genel 
Müdürü Vançın Kitapçı, JEST minibüs maketini ve araçların sembolik anahtarını Başkan 
Ergün’e teslim etti. Tören, Başkan Ergün’un bir JEST’in direksiyonunun başına geçmesiyle 
son buldu. 
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Bu teslimat ile birlikte Karsan Manisa’yı dördüncü kez ziyaret etmiş oldu. 69 adetlik ilk 
teslimatını 2015 yılı Haziran ayında Muradiye Kooperatifi’ne yapan Karsan; aynı yıl Kasım 
ayında Büyükşehir Belediyesi’ne 71 adet ve 18 Şubat 2016 tarihinde Saruhanlı’ya 30 adet 
ATAK otobüsü teslim etmişti. Bu teslimatla birlikte ilk kez JEST minibüsleri Manisa’da 
hizmet vermeye başlamış oldu.  
 
 
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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