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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Üç buçuk yıldır kesintisiz olarak çıkardığımız Karsan Dergi’nin altıncı sayısını hazırlamış olmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak bir noktada buluştuğu, Karsan’la ilgili kurumsal,
ticari ve sosyal anlamda en son haberlerin ve ilgi çekici röportajların yer aldığı dergimizin altıncı sayısı da
yine gurur verici birçok gelişme ile dolu.
İlk haberini üçüncü sayımızda verdiğimiz, iş ortağımız Hyundai Motor Company ile Kasım 2012’de imzalanan
anlaşma kapsamında Nisan 2015’te Hyundai H350 adlı yeni hafif ticari araç serisinin deneme üretimini
başarıyla tamamladık. İş ortağımız ile olan mükemmel bir takım çalışması içinde ticari araç üretiminde
eşine kolay rastlanmayacak bir şekilde %100 otomasyon seviyesine sahip bir gövde üretim hattı yarattık.
14 Mayıs 2015 tarihinde ise T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleriyle bu araçların
“Üretim Başlangıç Töreni”ni düzenledik. Hasanağa-Bursa fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz 600’e yakın
katılımcıyla düzenlenen bu tören hepimizi çok duygulandırdı.
Bonds&Loans Award Turkey tarafından almaya hak kazandığımız “Yılın Tahvili Ödülü”de bizler için ayrı bir
gurur kaynağı oldu.
2013 ve 2014 yıllarında pazara sunduğumuz Karsan markalı toplu taşıma araçlarımızdan JEST ve
ATAK’ı yollarda sıkça görür olduk. 2014 ve 2015 yılları boyunca Türkiye’nin çeşitli illerine JEST ve ATAK
teslimatlarımız devam etti. Dergimizin bu sayısında bolca teslimat haberi okuyacaksınız. Teslimatların
yanı sıra katıldığımız fuarlarda ve roadshow’larda da araçlarımızı tanıtmaya devam ettik. Geçtiğimiz yılın
sonunda Karsan markalı ürün ailesini Avrupa’da pazarlamak ve satmak amacıyla Torino’da Karsan-Italy
şirketini kurduk. Şirketin Genel Müdürü David Siviero ile yapılan röportajı keyifle okuyacağınıza inanıyorum.
Karsan’la ilgili tüm bu güzel gelişmeler basında genişçe yer buldu, hepsini tek bir dergiye sığdırmamız
mümkün değildi ama haberlerin birçoğunu “Basında Karsan” köşemizde bulacaksınız.
Çalışmanın dışında her yıl olduğu gibi kendimize de yatırım yapmayı ihmal etmedik; Türkiye’yi karış karış
gezdik, tiyatrolara, konserlere gittik, koştuk, kaydık, spor turnuvaları düzenledik ve eğitim süreçlerimize
devam ettik.
Karsan için her anlamda oldukça önemli bir dönem geçirdiğimizi söylemeliyim.
Şimdi her yıl olduğu gibi daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Karsan Dergi’nin daha nice sayılarında nice
gurur verici yeni gelişmeleri paylaşmak arzusuyla...
Sevgiler,

Ömer Yıldırım
Karsan Endüstriyel Genel Müdür Yardımcısı

Karsan Marka Araçlar

“KARSAN-ITALY” ile artık
Avrupa’da
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Karsan’ın yurtdışı açılım stratejisi doğrultusunda kurulan Torino
merkezli Karsan-Italy, Karsan marka araçların Batı Avrupa’daki
pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini yürütecek.

Karsan, küresel ihtiyaçlara çözüm olarak
geliştirdiği yeni ürün ailesini Avrupa’da
pazarlamak ve satmak amacıyla Torino’da
kurduğu Karsan-Italy şirketi ile faaliyetlerini
artık Avrupa’da da sürdürecek. 12 Aralık 2014
tarihinde kurulan Karsan Italy S.R.L., Karsan
markalı JEST, ATAK ve STAR araçlarının
öncelikli olarak Batı Avrupa’daki pazarlama,
satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütecek.
Şirketin Genel Müdürlüğü pozisyonuna
ise, uluslararası şirketlerde pazarlama, satış
ve satış sonrası hizmetler konularında üst
düzey yöneticilik deneyimine sahip
David Siviero atandı.

Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren engelli
vatandaşlarımızın toplu ulaşım hakkını gözeten
“Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile birlikte, Türkiye’nin attığı bu çağdaş
adımı ürettiği araçlarla destekleyen Karsan; KarsanItaly’nin kuruluşuyla birlikte de Türkiye’nin çağdaş
kanunu ile eğildiği bu küresel ihtiyaca uluslararası
boyutta cevap vererek ürünleriyle engelli taşımacılığında konsept ve teknoloji ihracatına başlamış
olacak.
Türkiye’nin
2023
hedefleri
doğrultusunda
uluslararası gelişimleri ve değişimleri yaratarak
öncülük eden bir konumda olması gerektiğine
inandıklarını, engelliler kanunu ile birlikte de çağdaş
bir uygulamanın başladığını belirten Karsan CEO’su
Murat Selek sözlerine şöyle devam etti, “Günümüzde
artık uluslararası arenada hep çevreci ve engelli
erişimine uygun araçları görüyoruz. Karsan Türkiye
pazarına sunduğu yenilikçi ürünleriyle, geliştirdiği
konsept ile, teknolojik ve inovatif yaklaşımıyla
Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen
birçok markadan bir adım öne geçme fırsatına
sahip oldu. Bu sadece Karsan değil, Türkiye’den
çıkan yerli bir markanın uluslararası pazarlarda
bile fark yaratabileceğini görebilmek açısından
da çok önemli ve gurur verici bir gelişme. Toplu
taşıma ihtiyaçlarına özgü geliştirilen Karsan
marka araçların yolcularına sunduğu konfor ve
araç sahiplerine/sürücülere sağladığı kolaylıklar
sebebiyle popülariteleri ve dolayısıyla Türkiye’deki
pazar payları her geçen gün artıyor, benzer ilgiyi
Avrupa’da da bekliyoruz. Üretim kalitesi global
markalar tarafından kabul görmüş olan Karsan’ın
kendi markasına ait küresel ihtiyaçlara cevap veren
ürünlerinin yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek
olması gurur verici bir gelişme. Karsan ürün
gamının Batı Avrupa şehir içi ve şehir dışı ulaşım
ihtiyaçlarına çok uygun olduğuna inanıyoruz. Tarihi
şehir merkezleri, dar sokaklar, küçük kasabalar
ve daha düşük kapasiteli ulaşım ihtiyacına sahip
yerleşim birimleri bizim sahip olduğumuz ürün
gamı ile örtüşüyor. Bu ihtiyaçların tamamı çevre
dostu ve ekonomik araçlarımız ile büyük otobüs
konforuyla yolculara ve araç sahiplerine sunuluyor.
Avrupa’da Karsan araçları ile Türkiye’yi ve Türk
otomotiv sanayini başarıyla temsil edeceğimize
inanıyorum”.

Karsan ve Hyundai’den
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Karsan, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Hyundai Motor
Company ile yaptığı işbirliği kapsamında seri üretimine başladığı H350 hafif
ticari araçlarının “Üretim Başlangıç Töreni”ni gerçekleştirdi.

Dev Adım!
Bugüne kadar kurduğu ortaklıklar ve
hayata geçirdiği projelerle sektörde
her zaman ses getiren Karsan, iş ortağı
Hyundai Motor Company (HMC) ile Kasım
2012’de imzaladığı anlaşma kapsamında
deneme üretimini tamamlayarak seri
üretimine başladığı “Hyundai H350”
adlı yeni hafif ticari araçlarının “Üretim
Başlangıç Töreni”ni düzenledi. Hyundai
H350 serisinin azami yüklü ağırlığı 3 ton
ila 6 ton arasında değişen panelvan, şasi
kamyonet ve minibüs olmak üzere üç
farklı versiyonu bulunuyor.

Hyundai’nin yeni hafif ticari araç serisi H350’nin “Üretim Başlangıç Töreni” T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleriyle 14 Mayıs 2015 tarihinde Karsan HasanağaBursa fabrikasında gerçekleştirildi. İlk yedi yılda 200 bin adedin üzerinde üretim gerçekleştirilmesi
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hedeflenen ve üretimin %80’den fazlasının başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu
ve CIS ülkelerine ihraç edilmesi beklenen araçların Türkiye pazarındaki distribütörlüğünü münhasır olarak
Karsan Pazarlama yürütecek.

Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Murahhas Azası Jan Nahum ve CEO’su Murat Selek’in ev
sahipliğinde gerçekleştirilen törene Hyundai Motor Company’nin Başkan Yardımcısı Byung Tae YEA ve Kore
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi CHO Yunsoo katıldı. Karsan ve Hyundai Motor Company’nin geçmişini,
bugün gelinen işbirliği aşamalarını gösteren beş dakikalık bir filmle başlayan tören daha sonra Karsan CEO’su
Murat Selek’in sunumuyla devam etti. Murat Selek’in ardından sahneye çıkan İnan Kıraç törende yaptığı
konuşmada; 49 yılı geride bırakan ve bugüne kadar kendi markası dahil kurduğu uluslararası ortaklıklar
sayesinde dünyanın önde gelen markalarına başarı ile üretim gerçekleştiren ve onları pazarlayan Karsan’ın,
Türk Otomotiv Sanayi adına önemli bir adım daha attığını söyledi. İnan Kıraç sözlerine şöyle devam etti;

“Karsan son 15 yıldır ciddi bir değişim ve gelişim içerisinde. Bu 15 yılın son beş yılı ise 2009’da
belirlemiş olduğumuz “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonumuz kapsamında fiilen hayata
geçirdiğimiz projelerimizle dolu. Bu proje sadece bizler açısından değil, Türkiye açısından
da çok büyük önem arz ediyor. İş ortağımız Hyundai Motor Company bu denli stratejik
önemi olan bir projede yepyeni bir hafif ticari araç serisinin üretimini Kore dışında dünyada
ilk ve tek olarak Türkiye’de Karsan’da yapmayı uygun gördü. Bu başlı başına Türkiye’nin, Türk
Otomotiv Sanayi’nin ve bu sanayide yabancı ortağı olmayan ender şirketlerden biri olan
Karsan’ın uluslararası rekabet ortamında eriştiği güçlü konumunun bir göstergesi. Karsan,
otomotiv sektöründen beklenen 75 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak uğruna yükü
her zaman omuzlarında taşımaya hazır”.

Karsan’la olan uzun süreli iş ortaklıklarına ve
Karsan’ın hafif ticari araçlardaki güçlü itibarına
vurgu yapan Hyundai Motor Company’nin Başkan
Yardımcısı Byung Tae YEA ise; “Hyundai dünya
çapında 130’dan fazla ülkeye hafif ticari araç
üretiyor ve ihraç ediyor. Avrupa’daki ticari araç
pazarının önümüzdeki beş yılda %20 oranında
büyümesini öngörüyoruz. H350 serisi araçlarımız
Avrupa segmentine uygun, Avrupalı hafif ticari araç
operatörlerinin taleplerine cevap veren ve Avrupa
regülasyonlarına uygun ürünler. Karsan’la yaptığımız
bu ortaklıkla Avrupalı müşterilerin beklentilerini tam
anlamıyla karşıladığımızı, hatta beklentilerin üzerinde
bir ürün serisi sunduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Karsan CEO’su Murat Selek ise, H350’nin dünya
tanıtımının ve Avrupa ilk gösteriminin Eylül 2014’te
Hannover Fuarı’nda yapıldığını hatırlatarak, sözlerine
şöyle devam etti. “Bugün dünyanın en büyük
otomotiv üreticilerinden Hyundai’nin otomobilde
global çapta yakaladığı başarıyı Karsan’ın da katkısı ile
ticari araçlarda da göreceğiz. 2012’de imzaladığımız
anlaşma neticesinde Hyundai Motor Company ile
olan birlikteliğimiz bambaşka bir boyuta taşındı. O
tarihten bugüne iş ortağımız ile birlikte H350’nin
hayata geçirilmesi için toplam 200 milyon euro’nun
üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda
Karsan olarak biz de mevcut üretim tesislerimize
ilaveten 43 milyon euroluk yeni yatırım yaptık. Ticari
araç üretiminde eşine kolay rastlanmayacak bir
şekilde %100 otomasyon seviyesine sahip bir gövde
üretim hattı yarattık. Tabi tüm bunlar iş ortağımız ile
olan mükemmel bir takım çalışması ile gerçekleşti.
Panelvan, şasi kamyonet ve minibüs olmak üzere üç
farklı versiyonuyla üretmeye başladığımız H350’leri
önümüzdeki aydan itibaren ağırlıklı olarak Avrupa Birliği pazarlarında göreceksiniz. Fabrikamızda Türk
mühendisler tarafından üretilecek olan 200 bin adedin üzerinde Hyundai H350 marka araçlar 50’ye yakın
ülkeye ihraç edilecek. Bu hepimiz için büyük bir gurur kaynağı”.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Tekonoloji Bakanı
Fikri Işık ise yaptığı konuşmada yerli otomobil
talebini yineledi. Yerli otomobili, Türkiye’nin
dünyada küresel bir güç olma noktasında önemli
bir stratejik adım olarak gördüğünü ifade eden
Işık, kendi markası olmayan ülkelerde otomotiv
sektörünün tedarikçi olduğunu söyledi. Karsan
ve Hyundai’nin ortaklık projesinin önemine
de değinen Bakan Fikri Işık; “Hyundai’nin
ikinci bir ülke olarak Türkiye’yi seçmesi Türk
ekonomisine, Karsan’ın kabiliyet ve gücüne
duyduğu güvenin bir göstergesidir. Karsan
çalışanlarının üstün yeteneklerinin bu projenin
onlara verilmesinde önemli rol oynadığını
biliyorum. Yetenekli ve kabiliyetli bir iş
gücümüz var. Bu işbirliğinin ülkemiz için hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından
Bakan Işık, protokol
üyeleriyle birlikte
sahneye gelen H350
hafif ticari aracı imzaladı.
Tören sahnede toplu
fotoğraf çekimi ile sona
erdi.

Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, törene
katılan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’a üzerinde H350 aracının minyatürü olan plaket
takdim etti.

Bakan Işık, protokol mensuplarıyla birlikte Karsan
tarafından üretilen araçları inceleyerek yetkililerden
bilgi aldı.
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Mayıs 2014 tarihinde Karsan Pazarlama’nın, Hyundai H350 serisinin münhasır Türkiye
distribütörlüğünü üstlenmesiyle üretimin önemli bir bölümü iç pazarda satılacak. Proje segmentinde
dünyanın en yüksek otomasyon seviyesine sahip (58 adet robot) üretimi olma özelliğini taşıyor.
Başlangıçta 6 araç/saat üretim hızında bir vardiya için 350 kişi ek istihdam yaratması beklenen
projenin ilerleyen dönemlerinde ek yatırımlarla 8,5 araç/saat üretim hızına ulaşması ve üç vardiyada
toplam 1.200 kişiye istihdam sağlaması söz konusu.

Karsan – HMC İşbirliği Hakkında
• 2007 – Mart ayında Hyundai Truck HD35 ve HD75
modellerinin münhasır üretim ve dağıtım anlaşması
imzalandı. Ağustos 2007 tarihinde üretime başlandı.
• 2009 – Hyundai HD Serisinin yurt içi pazarlama,
satış ve satış sonrası hizmet faaliyetleri Şubat
ayından itibaren Karsan Pazarlama tarafından
yürütülmeye başlandı.
Genişletilen anlaşma kapsamında CKD (Completely
Knocked Down) üretiminin aşamalı olarak
genişletilmesi, yerlileştirme oranının artırılması
ve üretilen araçların Karsan tarafından Avrupa ve
bölge ülkelerine ihraç edilmesi konusunda mutabık
kalındı.
• 2010 – Ekim ayında mevcut münhasır üretim ve
distribütörlük anlaşmasının kapsamını genişletme
yolunda Niyet Mektubu (Letter of Intent - LOI)
imzalandı.
• 2011 – Yeni hafif ticari araç serisinin üretimi için
Ocak ayında MoU, Haziran ayında da “Çerçeve
Anlaşması” imzalandı.
• 2012 – “Çerçeve Anlaşması”nın devamı niteliğindeki
nihai anlaşmanın imza töreni, 27 Kasım 2012’de
gerçekleşti.
• 2014 – Karsan Pazarlama münhasır Türkiye
distribütörü oldu.
Eylül ayındaki IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda
H350’nin dünya tanıtımı ve Avrupa ilk gösterimi
yapıldı.

Karsanlıların Gurur Günü
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Hyundai H350 araçlarının üretim başlangıcı Karsan çalışanları tarafından da
coşkuyla kutlandı. Bakan Işık’ın Karsan fabrikasından ayrılmasının ardından tören
alanında toplanan 1.000’e yakın mavi yakalı çalışan kendilerine sunulan ikramın
ardından, dev ekrana yansıtılan Karsan filmini izledikten sonra tören başladı.

KURUMSAL
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Karsan çalışanları daha sonra Karsan CEO’su Murat Selek’in sunumunu ve Karsan Yönetim Kurulu
Başkanı İnan Kıraç’ın kendileri için hazırladığı özel video’lu mesajını izlediler. İnan Kıraç ekranda
yansıtılan video mesajında; Karsan için umut dolu yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi
ve sözlerine şöyle devam etti; “Bildiğiniz gibi uzun zamandır hep birlikte heyecanla beklediğimiz
yeni projemiz Hyundai H350’nin üretimine başlamış bulunuyoruz. Maddi, manevi yoğun emek
verdiğimiz bu yeni projemizin şirketimize önemli bir katkı sağlamasını hedefliyoruz”.

Hyundai H350 üretimi anısına tüm Karsan
çalışanlarına birer televizyon hediye edildi.
Evlerine İnan Kıraç imzalı teşekkür mektubu ile
teslim edilen televizyonların tören alanındaki
takdimi bir Karsan çalışanının sahneye
çağrılmasıyla ve televizyonun kendisine
teslimiyle gerçekleşti.
Karsan çalışanları tören sonunda sahneye
çıkarılan Hyundai H350 önünde bolca fotoğraf ve
‘selfie’ çektirip, emeklerinin karşılığını görmenin
gururunu yaşadılar.

Karsan Üretimi̇ Hyundai
H350’ler Yerli̇ve Yabancı
Basına Tanıtıldı
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Hyundai Motor Company tarafından düzenlenen Test Sürüşü
Organizasyonu’na katılan 50’yi aşkın uluslararası basın mensubu
H350’leri Antalya’da test etti.

Karsan’ın, ürettiği H350 Serisi hafif ticari araçlar,
50’nin üzerinde uluslararası basın mensubu
tarafından Hyundai’nin Antalya’da düzenlediği Test
Sürüşü Organizasyonu’nda test edildi. 50’ye yakın
ülkeye ihraç edilecek olan H350 Serisi minibüs,
panelvan ve kamyonetler Mayıs ayından itibaren
Türkiye pazarında, hemen ardından da sırasıyla
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya,
İtalya, Polonya, İspanya ve İsviçre pazarlarında
satışa sunuldu.
Hyundai tarafından 19 - 21 Mayıs tarihlerinde
Antalya Belek’teki Kempinski Hotel The Dome’da
düzenlenen Test Sürüşü Organizasyonu’na İspanya,
Almanya, Avusturya, İsviçre, Polonya, Hollanda,
İrlanda, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den
basın mensupları davet edildi.
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20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen
basın bilgilendirme toplantısı Hyundai Motor
Company’nin İhracat Satışlarından Sorumlu Başkan
Yardımcısı Edward Lee’nin açılış konuşması ile
başladı. Edward Lee’nin ardından söz alan Hyundai
Motor Europe’un Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Thomas A. Schmid; Hyundai
Motor Group’un bugün dünyanın beşinci büyük
otomobil üreticisi olduğunu anlattı ve ticari
araçlardaki büyüme stratejileri doğrultusunda
Çin ve Avrupa’daki faaliyetlerini artıracaklarına
dikkat çekti. Schmid; “Önümüzdeki beş yılda
ticari araç üretimimizi %190 artırarak yıllık
320 bin adede çıkartmayı hedefliyoruz. Global
vizyonumuz 2020’de dünyanın en büyük beş
ticari araç üreticisinden biri olmak yönünde.
H350 araçlarını Avrupa pazarı için dört yıllık
bir programın sonucunda tasarladık. 2010’lu
yılların sonuna geldiğimizde, HMC ürünlerinin
ticari operasyonlarının 140’dan fazla ülkede
yürütülmesini hedefledik. 2016 yılından itibaren
de satış adetleri ve pazar paylarını yükselterek
ilerlemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Edward Lee

Thomas A. Schmid

Hyundai Motor Europe’un Filo Satış ve Pazarlama
Direktörü Adrian Porter ise H350 araçlarıyla ilgili
detaylı bilgi verdi.
Avrupalı müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını
fazlasıyla karşılayacak şekilde geliştirilen ve üretilen
H350 Serisi araçlar projenin başından beri yapılan
çalışmalarda; binek araç konforunu, fonksiyonalitesi
ve esnekliğini aratmayacak şekilde tasarlandı.
Panelvan, şasi kamyonet ve minibüsten oluşan üç
farklı H350 ürün grubunun sahip olduğu sürüş
dinamikleri, dayanım ve yalıtım/izolasyon karakteri,
Avrupalı müşteriler özelinde ortaya çıkarıldı.
Bu sonucun alınabilmesi için Almanya, Rusya,
İspanya ve Türkiye’de çok farklı yol – yük ve hava
koşullarında test sürüşleri gerçekleştirildi.
Sadece Hyundai markası için değil, aynı zamanda
hafif ticari araç segmenti için de yıllar sonra çıkan
yepyeni bir ürün olan H350’ler; geniş yükleme
hacmi, ergonomik tasarım, yüksek performans,
çağdaş güvenlik-teknik ve fonksiyonel donanımlar
ile pazara sunuluyor. Tüm bu özelliklerin yanı
sıra benzersiz işletim maliyeti avantajına sahip
H350’lerin pazarın vazgeçilmezi olması bekleniyor.

Adrian Porter
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Karsan ve Hyundai yetkilileri organizasyona davet
edilen 13 yerli basın mensubu ile 20 Mayıs günü
Antalya Havalimanı’nda buluştu. Antalya Havalimanı
ve Belek arasında belirlenen parkur, Antalya’daki
Arma Restorant’taki keyifli bir öğle yemeği molasına
H350’lerle gerçekleşen kısa mesafe transfer ile
başladı. Daha sonra Hyundai H350 panelvan ve
minibüs modelleri basın mensuplarınca ikişerli
gruplar halinde dönüşümlü olarak otele kadar test
edildi. Belirlenen parkur gidiş-dönüş olarak yaklaşık
110 km’ydi. Test sürüşü sonrasında Karsan Pazarlama
tarafından düzenlenen sohbet toplantısında Genel
Müdür Vançın Kitapçı basının sorularını yanıtladı,
basının araçlarla ilgili görüş ve değerlendirmelerini
dinledi. Basın mensupları; test sürüşü için seçilen
mekanı ve alternatifli yol güzergahları konusunda
olumlu düşüncelerini paylaştı. H350’lerle ilgili olarak
da fikirlerini dile getiren basın mensupları; araçların
sessiz bir sürüşe sahip olduğunu, iç ve dış tasarımın
çok çekici olduğunu belirtirken, yol tutuşunu ise
‘tek kelimeyle mükemmel’ olarak niteledi. Basın
mensupları güvenli ve konforlu sürüş keyfinin yanı
sıra kullanım kolaylığına ve araçlara kolay yükleme
yapılabilmesine de dikkat çekti.
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Karsan Pazarlama, Karsan
ve Hyundai Truck&Bus
Bayileriyle Buluştu̇
Karsan, Hyundai H350 serisinin lansmanını yapmak
üzere 25 - 26 Mayıs tarihlerinde Hyundai Truck&Bus
bayileriyle ilk kez bir araya geldi. Radisson Blu
Tuzla’da düzenlenen bayi toplantısı sabah
saatlerinde Hyundai Truck&Bus bayilerilerinin,
öğleden sonra ise Karsan bayilerinin katılımıyla
gerçekleşti. Karsan Pazarlama Genel Müdürü
Vançın Kitapçı, Pazarlama ve Satış Direktörü
Selim Aydınlıoğlu, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Cengiz Yüksel’in sunum ve konuşmalarının olduğu
toplantının soru cevap bölümünde bayilerin
önerileri de dinlendi. Hyundai Motor Company
VC’si Han Young CHOI ise Türkiye hafif ticari araç
piyasasında talebin önümüzdeki beş yılda %15
oranında artacağını öngördüklerini, Yeni Hyundai
H350 ile Türkiye pazarına doğru zamanda giriş
yaptıklarını söyledi. Araçların incelenmesiyle
son bulan toplantının ardından akşam tüm katılımcılar
tekrar gala yemeğinde bir araya geldi. Gecede Karsan
CEO’su Murat Selek ve Karsan Murahhas Azası Jan
Nahum konuşma yaptılar. Jan Nahum konuşmasında
Hyundai Motor Company gibi dev bir markanın
araçlarının Karsan tarafından üretiliyor olmasında
Karsan’ın sahip olduğu know-how’ın önemine dikkat
çekti.

İlk etapta devreye giren 12 adet Hyundai
Truck&Bus
bayisi ve 28 adet Hyundai
Truck&Bus yetkili servisinin yer aldığı gecede
tüm katılımcılara birer Hyundai H350 maketi
hediye edildi. Gecede ayrıca; satış, satış sonrası
hizmetler, müşteri memnuniyeti, tesis yatırımı ve
markaya hizmet gibi çeşitli kategorilerde Karsan
bayilerine başarı ödülleri takdim edildi.
Gala gecesine katılan tüm bayi ve yetkili
servisler 26 Mayıs günü Yeni H350’leri test
etmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Park’ta
buluştu. Karsan yetkilileri ile birlikte öğleden
sonra müşterileri karşılayan bayiler, H350’leri
müşterilere tanıttılar. Müşterilerin yoğun ilgi
gösterdiği test sürüşü etkinliğinin sonunda
yapılan değerlendirme formunda, organizasyon
ve araçlar katılımcılardan tam not aldı.

TESLİMATLAR
TESLİMATLAR
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Karsan ATAK’lar
Ayvalık’a 20 Adet

Akıllı JEST!

Manisa’ya
Teslim Edildi

Ulaşım master planı dahilinde tüm toplu taşıma
araçlarını yenileme kararı alan Balıkesir, Ayvalık
ilçesi için Karsan’dan ‘Akıllı Kart’ sistemine sahip
20 adet JEST teslim aldı.

Nisan ayında Manisa Celal Bayar Üniversitesi
(CBÜ) Muradiye Kampüs Kooperatifi ile 53 adet
ATAK alımında anlaşan Karsan, otobüsleri törenle
teslim etti.

Toplu taşımada kentlerin çözüm ortağı olan Karsan,
Ayvalık Şehir içi Kooperatifi’ne 20 adet Karsan
markalı JEST minibüs teslimatı gerçekleştirdi. 17
Haziran tarihinde gerçekleştirilen törene; Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur,
Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık
İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Avcı, Balıkesir Toplu
Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Boztaş,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Amirleri, AK
Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık
Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi,
Ayvalık Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı
Dilek Özden, kooperatif üyeleri, Aydın Otomotiv’den
Mustafa Aydın, Karsan Bölge Satış Müdürü Oktay
Güven ve Karsan Satış Sonrası Hizmetler Bölge
Müdürü Rüçhan Yazar katıldı.

Manisa, CBÜ Muradiye Kampüsü güzergahında diğer
toplu taşıma araçlarıyla birlikte entegre olarak çalışacak
53 adet Karsan ATAK otobüsü Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nin de katılımıyla S.S. 141 No’lu Özel Halk
Otobüsleri Kooperatifi’ne (Muradiye) teslim edildi.
12 Haziran tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra, MHP Manisa
Milletvekili Zeynel Balkız, MASKİ Genel Müdürü Yakup
Koç, Genel Sekreter Yardımcıları Fuat Uzun, Yılmaz
Gençoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan
Eryılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Ertuğrul Yıldırım, 141. No’lu Kooperatif Başkanı
Erdoğan Köyman ve araç sahibi şoförler katıldı.
Törende Karsan’ı Satış Müdürü Kaan Erkırtay temsil etti.

Karsan JEST
ve ATAK’lar
Orta Boy Alçak
Tabanlı Otobüs
Sınıfında
Karsan ATAK’lar
Belediyelerin
Tercihi Olmaya
Devam Ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, orta boy otobüs
sınıfında tercihini Karsan marka alçak tabanlı,
engelli erişimli 8 metre ATAK’tan, minibüs sınıfında
da 6 metre JEST’ten yana kullandı; araçları
almadan önce test ederek yakıt ekonomisini ölçtü
ve en düşük yakıt maliyeti olan ATAK ve JEST’i seçti.
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden sipariş edilen
45 adet Karsan ATAK ve 6 adet Karsan JEST aracının
teslimatı 22 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı. Teslimat
töreninde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,
Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, İlçe Belediye
Başkanları, Aydın Milletvekili adayları, Karsan Satış ve
Pazarlama Direktörü Selim Aydınlıoğlu ve Karsan Kamu
Satışları Müdürü Adem Ali Metin katıldı.
Teslimat töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu; ”Büyükşehir olduğumuzda
ulaşım konusunda ciddi bir yatırım yapacağımıza dair
söz vermiştik. Bir yılın ardından 65 tane otobüsü Aydın
halkının hizmetine sunduk. Bunun onurunu, gurunu
yaşıyorum. Amacımız sosyal belediyecilikte Aydın’ı bir
marka haline getirmek. Bu konuda Aydın’ın bir marka
olduğuna inanıyorum. Aydın halkından toplanan
vergilerle otobüslerimizi yaklaşık 13 milyon TL’ye aldık” dedi.

Çankırı
Yollarına
Çıkıyor!

Karsan, 21 Mayıs tarihinde Çankırı’ya 10 adet Karsan
JEST marka minibüs ve 8 adet Karsan ATAK marka
otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Çankırı Belediyesi
tarafından düzenlenen ihaleyi kazanan Metin Merzi
Ticaret, Karsan’dan teslim aldığı JEST ve ATAK
araçlarını Özel Halk Otobüsü olarak Çankırı’da
çalıştıracak.
Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Belediye
Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, Metin Merzi
Ticaret’in Kurucusu Akın Merzi, Karsan Bölge Satış
Müdürü Ercan Şerifoğlu, Karsan Bölge Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Kemal Sibilik ve Karsan Aydın
Otomotiv Satış Müdürü Osman Aşlakçı’nın katıldığı
Teslimat Töreni 21 Mayıs Perşembe günü Çankırı
Belediyesi önünde gerçekleştirildi. “Sınırsız Ulaştırma
Çözümleri” vizyonu kapsamında geliştirdiği 5
metre’den 18 metre’ye uzanan ürün gamı ile toplu
taşımacılıkta kentlerin çözüm ortağı olmaya devam
eden Karsan; JEST ve ATAK araçlarıyla bundan
böyle Çankırılılara da hizmet verecek.
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Sivas’ın Batı’ya
Açılan Kapısı
Yıldızeli̇ İlçesi̇
Ulaşımını

Karsan ATAK
Otobüsleri ile
Sağlayacak

Karsan’dan

Yıldızeli Belediyesi, tercihini Karsan markalı tam
alçak tabanlı orta boy otobüslerden yana kullandı
ve altı adet Karsan ATAK teslim aldı.

Çağdaş özellikleriyle minibüs segmentine yeni bir
soluk getiren Karsan JEST, şimdi de Romanya’da.

Karsan’ın 8 metrelik modern toplu taşıma aracı ATAK,
Sivas’ta da hizmet vermeye başladı. Karsan Adana
Yetkili Satıcısı Star Otomotiv, Sivas Yıldızeli Belediyesi’nin
Yılbelsan şirketinde kullanılmak üzere altı adet ATAK
satışı gerçekleştirdi. Bundan böyle Karsan ATAK
otobüsleri, Yıldızeli ilçesi ile Sivas merkezi arasında
toplu taşıma hizmeti sunacak.
Sivas Belediye Başkanı Yılmaz Navruz ile Karsan Kamu
Satışları Müdürü Adem Ali Metin’in katılımıyla Nisan
ayı içerisinde gerçekleştirilen törende ATAK otobüsleri
Yıldızeli Belediyesi’ne teslim edildi. Törende konuşan
Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, halkın talebi üzerine
Karsan marka ATAK otobüsleri şehre getirdiklerini
söyledi ve verdikleri sözü tutmuş olmaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Navruz, amacının
halka iş, aş ve ekmek sunmak ve konforlu bir ulaşım
sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Romanya’ya
5 adet JEST
Mayıs 2013 tarihinde engelsiz toplu taşımacılık
yaklaşımıyla piyasaya sunulan Karsan JEST, kentlerin
çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Piyasaya çıktığı
günden bugüne toplu ulaşım çözümlerinin favorisi
hâline gelen JEST; Romanya’da Oradea Belediyesi’nde
de hizmet vermeye başladı. Romanya’da yolcu akışı çok
yoğun olmayan hatlarda hizmet edecek olan 5 adet sarı
renkli JEST açık artırma usulüyle Mart ayında Oradea
Belediyesi’ne satıldı. Bu araçlarla birlikte Avrupa’da ilk
defa bir belediye yolcu taşımacılığı için JEST araçlarını
filosuna dahil etmiş oldu. Bölge halkı tarafından
beğeniyle karşılanan JEST’lerin şehre renk kattığı belirtildi.
Bugünkü modern büyük otobüslerin sağladığı her türlü
konforu sürücüsüne ve yolcusuna çok daha ekonomik
şekilde sunması, ara yollardan ana ulaşım arterlerine aynı
konfor ile erişim sağlaması, yüksek manevra kabiliyeti
sayesinde dar sokaklarda kıvraklık göstermesi, yolculara
ferah seyir vaat etmesi ve gelişmiş yol tutuşu ile seyir
emniyeti sunması Oradea Belediye’sinin JEST’i tercih
etmesindeki nedenler oldu.

Karsan; Mart 2015’te Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi’ne iki adet 18 metre körüklü otobüs
teslimatı gerçekleştirdi. Euro 5 EEV motor
emisyonuna sahip Karsan üretimi otobüsler;
Karsan Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin ve
Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi Şafak Demirel
tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanı Hüseyin Alagöz’e plaket eşliğinde
teslim edildi.

Karsan’dan
Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi’ne
18 metre
Körüklü,
Dizel Yakıtlı
Otobüs
Teslimatı

Halkın güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi
için toplu taşıma sistemini modern teknolojiyle
tasarlanmış otobüslerle güçlendirmeyi amaçlayan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karsan’dan teslim
aldığı otobüslerle yenilikleri sunmaya devam ediyor.
Karsan’ın Bursa fabrikasında ürettiği BredaMenarinibus
markalı otobüsler; alçak taban özelliği, tekerlekli
sandalye giriş sistemi ve özel güvenlikli alanı
sayesinde hareket engelli vatandaşların kaliteli
ulaşım ihtiyaçlarını kolaylıkla çözümlemesiyle dikkat
çekiyor. Tam alçak taban özelliğinin yanı sıra yana
yatma ve karoser indirme kaldırma mekanizması
sayesinde giriş seviyesi 250 mm’ye kadar
düşürülebiliyor. Aynı zamanda sınıfının en geniş iç
koridor alanına da sahip olan BredaMenarinibus
marka otobüsler yolcular için ferah ve konforlu
ulaşım sağlamasıyla ideal bir toplu taşıma aracının
gerekliliklerini yerine getiriyor. 155 kişi taşıma
kapasitesine sahip otobüsler aynı zamanda; LCD
ekran, USB şarj girişi, otomatik yangın söndürme
sistemi, klima, kamera ve kayıt sitemi özellikleri gibi
birçok teknolojik donanımı da barındırıyor.

Antalya’ya 31 adet JEST
Karsan’ın Antalya’daki yetkili satıcısı Mitat Yıldırım
Otomotiv, Antalya şehiriçinde hizmet vermek üzere
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 31 adet JEST satışı
gerçekleştirdi.
Haziran ayı içerisinde teslim edilen 11+4+1 krem
rengi stil paket JEST’lerin teslimatında Bayi Sahibi
Mitat Yıldırım, Osman Yıldırım ve satış yetkilisi Kemal
Kaçar hazır bulundu.

Karsan 200 adet CNG’li̇Otobüs İçin
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
İmzaları Attı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Şubat tarihinde açmış olduğu “200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs”
ihalesine 31.8 milyon euro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazanan Karsan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
karşılıklı olarak imzaları attı. Karsan CEO’su Murat Selek ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu’nun katılımıyla 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen “İmza Töreni”nde Karsan, bu
yılın son çeyreğinde teslim edeceği otobüsleri temsilen Başkan Karaosmanoğlu’na bir adet otobüs
maketi hediye etti.

Karsan ATAK

Kocaeli’nde Tanıtıldı
Karsan Pazarlama, Karsan ATAK’ları 21 Ocak 2015 tarihinde Kocaeli Imperial Otel’de Kocaeli otobüsçülerine
tanıttı. Vakıfbank Bölge Müdürü, Kocaeli Minibüs Oda Başkanı, 5 no’lu Kooperatif Başkanı Mustafa Kurt,
Gebze-İzmit, Kartepe-İzmit, Gölcük-İzmit, İhsaniye-İzmit başta olmak üzere tüm kooperatif başkanlarının
bulunduğu toplam 150 kişinin katıldığı organizasyonda Karsan iki adet ATAK aracını sergiledi.
Organizasyonda tüm davetliler yemek sonrasında Karsan ATAK otobüslerini inceleme
imkanına sahip oldu. ATAK’lar Kocaelili
otobüsçüler tarafından beğeniyle karşılandı.

Karsan
ATAK’lar

Balıkesir’de
Karsan yetkili satıcısı FSM Demirbaş’ın
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim
ettiği ATAK marka otobüslerin sayısı 103’e
ulaştı.
Şehirlerin toplu taşıma sektöründeki çözüm
ortağı Karsan, engelli erişimine sahip, alçak
tabanlı, ATAK otobüsleriyle Balıkesir’in de çehresini değiştiriyor. En son Karsan yetkili satıcısı FSM Demirbaş
tarafından Balıkesir’e satılan 23 adet Karsan ATAK’la birlikte Balıkesir’deki ATAK’ların sayısı 103’e ulaştı. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde Balıkesir Kampüs Hattı Otobüs Kooperatifi
önünde düzenlenen törenle hizmete alınan ATAK marka otobüsler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Edip Uğur tarafından kooperatif yetkililerine teslim edildi.
Törene Başkan Uğur’un yanı sıra, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı, Kampüs Hattı Otobüsleri Kooperatif
Başkanı, FSM Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı, sektör temsilcileri ve kooperatif üyesi şoförler katıldı.
Karsan’ı Bölge Müdürü Oktay Güven temsil etti.
Balıkesir halkına hizmet verecek Karsan ATAK’lar; alçak tabanlı, engelli uyumlu, Euro5 motorlu ve klimalı
olmalarının yanı sıra güvenlik için 24 saat kayıt yapan altı farklı kamera ve LCD ekranı bulunan modern bir
teknoloji ile donatılmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ortak akıl ile Balıkesir’in modern
araçlara kavuştuğunu ve Kampüs hattının ilk yaptıkları örnek olduğunu söyledi. Ayvalık’ta da benzer şekilde
tüm toplu taşıma araçlarının yenilendiğini vurgulayan Uğur, Balıkesir’in değiştiğini, geliştiğini söyledi.

Karsan Marka Araçlar

Artık Romanya’da
Karsan, 13 Kasım 2014, Perşembe günü
Romanya distribütörü Anadolu Otomobil Rom
sponsorluğunda Bükreş’te düzenlenen Public
Transporters Union (URTP) organizasyonuna katıldı.
Romanya’daki kentsel ve bölgesel düzeydeki toplu
taşıma operatörlerinin ve yolcuların ulusal ağı olan
URTP, ülkedeki toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir
kalkınmaya hizmet etmesi amacıyla düzenlediği bu
toplantıda Karsan ilk kez kendi markasına ait JEST,
ATAK ve STAR araçlarıyla yer aldı.
ATAK ve STAR’ın Avrupa prömiyerini ilk kez Ekim
2013’te Kortrijk Busworld Fuarı’nda yapan Karsan,
aynı araçlarını Nisan 2014’te Busworld Turkey, Ekim
2014’te de Hannover Fuarı’nda sergilemiş ve büyük
beğeni toplamıştı.

Karsan ATAK’lar

Macaristan Yolcusu
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Karsan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Buda Kalesi Belediyesi için düzenlenen
ihalenin kazananı oldu. Batı Avrupa’da ilk kez Ekim 2013’te Busworld Kortrijk’te
tanıtılan, Nisan 2014 tarihinde de Busworld İstanbul’da ilk kez ticari ismiyle
“Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” yaklaşımının bir sonucu olarak pazara sunulan ATAK
otobüsleri bundan böyle Budapeşte’nin toplu ulaşım sistemlerinde kullanılacak.

BKK’nın Buda Kalesi Belediyesi için düzenlediği
16 adet kesin ve 24 adet opsiyonlu, maksimum
8,5 metre uzunluğundaki otobüs alım ihalesi ilk
kez 8 Kasım 2013 tarihinde açıklandı. Avrupa
Birliği Fonu’nun kullanıldığı ihaleye Karsan dışında
Raba firması da katılım sağladı ve 11 Ağustos 2014
tarihinde ihaleyi kazananın Karsan olduğu ilan edildi.
8 Eylül 2014 tarihinde Karsan; kendi markası altında
ürettiği 8 metrelik ATAK model otobüsünden 16 +
24 adet Belediye’ye temin etmek üzere Buda Kalesi
Belediyesi ve BKK ile üçlü ihale sözleşmesi imzaladı.
Budapeşte Büyükelçiliği, Budapeşte Ticaret Ateşeliği
ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın
Karsan’a sağladığı yoğun destek ve yardımlar
sayesinde 6 Mart 2015 tarihinde ihale finansmanı
için Macaristan hükümeti Avrupa Birliği fonunun
kullanılmasını onayladı. Bu çerçevede Karsan ilk
etapta 16 adet ATAK aracını Buda Kalesi Belediye’sine
teslim edecek. Araçların beğenilmesi durumunda
24 adet daha araç alımı gerçekleşebilecek. Karsan
ATAK araçlarının ilk sevkiyatı Eylül ayı içerisinde
yapılacak.

ORGANİZASYONLAR&
FUARLAR
Karsan Kent İçi̇Ulaşım
Çalıştayı’nın Sponsoru Oldu
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Karsan, 24-25 Mart tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Kent İçi Ulaşım
Çalıştayı”nın sponsorluğunu üstlendi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’in açılışına katıldığı çalıştayda Adana, Bursa ve
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları, İTÜ, Yalova ve Bahçeşehir üniversite rektörleri, yerel yönetim ulaşım
birim temsilcileri, akademisyenler ile muhtelif illerden gelen davetliler katıldı. İki gün süren etkinliğin birinci
gününde üç, ikinci gününde dört oturum gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, toplumda toplu taşıma araçlarının
kullanılması kültürünün oturması gerektiğini söyledi. Bilgin, her gün yaklaşık 45 milyon insanın seyahat
ettiğini hatırlatarak; “Nüfus artışı ve büyüme eğilimleri, 2023 yılında toplam taşıma düzeyinin bugünkünün
üç katına çıkacağı akademik araştırmalarla ortaya çıkmış durumda. Ülkemizde toplu taşıma bilinci yetersiz
seviyede. Bunlar kent içi toplu taşıma çözümlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde
konuştu.
Çalıştayın ikinci gününde (25 Mart) “Toplu Taşıma Lastik Tekerlekli Sistemler ve Organik Ulaşım” oturumunda
bir sunum gerçekleştiren Karsan Pazarlama ve Satış Direktörü Selim Aydınlıoğlu ise konuşmasında Karsan’ın
“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonuyla toplu taşımadaki ihtiyaçlara en uygun cevapları verdiğini anlattı.
Aydınlıoğlu; “Şehirlerde 5 metreden 18 metreye uzanan ürün yelpazemizle entegre çözümler sunuyoruz.
Toplu taşımacılıkta, her şehre ve farklı taleplere göre ayrı bir araç ihtiyacı var. Karsan bütün taleplere uygun
araç çözümleri sunuyor” diye konuştu.

Karsan, 6 metreden 18 metreye
Uzanan Geniş Ürün Gamıyla

7. Transist Fuarı’nda Yerini̇Aldı
Alçak tabanlı engelsiz erişim sunan tasarım ödüllü minibüs JEST ve ilk kez sergilenen BredaMenarinibus
marka 12m HİBRİT otobüs fuarın en dikkat çeken ürünleri oldu...
Toplu taşımacılık sektöründe ihtiyaca uygun yenilikçi ve erişilebilir çözümler sunan Karsan, 7. Uluslararası
Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı Transist 2014’e katıldı. “Toplu Ulaşımda 4S: Smart (Akıllı), Safety
(Güvenli), Simplicity (Kolay), Sustainability (Sürdürülebilir) teması ile; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT
işbirliği ile 19-20 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Karsan’da
kendi markasına ait 6 metrelik tasarım ödüllü minibüsü JEST, 8 metrelik ATAK ve STAR otobüsleri ile
BredaMenarinibus marka 18 metre CNG otobüs modeli ve 12 metre HİBRİT otobüs prototipini sergiledi.

19 Aralık 2014, Cuma günü “Değişen Dünya için Ulaşım
Teknoloji Trendleri” başlıklı keynote oturumu (açılış) ile
başlayan sempozyum daha sonra “Ulaşım Modlarının
Gelecek Perspektifinde İnovasyon” konulu ana oturum
ile devam etti. Karsan Murahhas Azası Jan Nahum’un
da konuşmacı olduğu ana oturumda, inovasyon odaklı
rekabet avantajı ve verimlilik artışı gibi dünyayı ilgilendiren
ve kalkınmayı sağlayacak önemli konular ele alındı. Jan
Nahum yaptığı konuşmada; ulaşım sistemlerinin planlanmasında kentsel dönüşümün bir fırsat olarak
değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Nahum; “Ulaşım üzerinde ciddi bir baskı var, bunu tek tip araçlarla
çözmeye imkan yok. 5 metreden 28 metreye kadar uzanan tüm araçlara değişik kullanım modlarında
ihtiyaç var. Bu araçlara yaşlı, engelli, hareket kısıtlı herkes tarafından eşit şartlarda erişim sağlanmalı. Bugün
teknolojinin tam bir kırılma noktasındayız. Kullanıcı ihtiyaçları ile teknoloji tam olarak buluşmuş değil. Kentsel
dönüşüm ülkemiz için müthiş bir fırsat, Türkiye’de bu dönüşüme ihtiyacımız var. Ulaşım sistemlerini doğru
güç sistemleriyle, herkese eşit ulaşım hakkı sağlayacak şekilde, diğer ulaşım sistemleri ile entegre olarak
kentsel dönüşüm konsepti içinde planlayıp bir intermodel sistem olarak geliştirirsek tüm dünyaya örnek
olabiliriz.” dedi.

Karsan’ın Engelsiz Erişim Sunan Toplu
Taşıma Araçları JEST ve ATAK,

EYAF 2014’ün Yıldızı Oldu
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Karsan’ın Engelsiz Toplu Taşımacılık
yaklaşımıyla piyasaya sunduğu araçları JEST ve
ATAK Engelsiz Yaşam Fuarı’nda (EYAF) Dünya
Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk dahil
fuarı ziyaret eden tüm engelli vatandaşların ilgi
odağı hâline geldi...

Tamamı alçak tabanlı ve engelsiz erişime uygun, 6
metreden 18 metreye uzanan geniş ürün gamına
sahip olan Karsan, kendi markasına ait JEST ve
ATAK araçlarını EYAF Fuarı’nda sergiledi. 4 – 7 Aralık
2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de
gerçekleştirilen ve engelleri ortadan kaldırmak için
üretilen birbirinden farklı proje, hizmet ve ürünlerin
sergilendiği fuarda yer alan Karsan, araçlarıyla
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Dünya Engelliler
Vakfı Başkanı Metin Şentürk tarafından da ziyaret
edilen Karsan standı, engelsiz erişim özelliğine
sahip araçlarıyla büyük beğeni topladı. JEST’in
sürücü koltuğuna oturan görme engelli bir sanatçı
olan Şentürk, 2010 yılında kırdığı hız rekorunu JEST
aracıyla yenileyeceği şeklinde esprili bir yaklaşımda
bulundu. Karsan JEST ve Karsan ATAK fuarı ziyaret
eden tüm engelli vatandaşların ilgi odağı haline
geldi.
Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve
değişimler takip edilerek geliştirilen JEST ve ATAK,
herkese modern toplu ulaşım sağlarken, engelli,
hareket kısıtlı ve yaşlı bireylerin hayatın içinde tüm
bireylerle eşit şartlarda yer almalarını amaçlıyor.
“Engelsiz Erişim” için yürürlükte bulunan yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak tasarlanan araçlar,
etkin ve verimli bir toplu taşıma aracından beklenen
tüm özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Karsan, İzmir Kent Expo’da En Yenilikçi

Ürünlerini Sergiledi̇

Karsan, yenilikçi ve engelsiz erişime sahip toplu taşımacılık çözümlerini İzmir Kent EXPO Fuarı’nda
ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Karsan; 16 – 19 Ekim 2014 tarihinde İzmir’de
gerçekleştirilen Kent EXPO Şehircilik ve Kent
İhtiyaçları Fuarı’na katıldı. “Kentsel Dönüşüm”
ana temasıyla ikincisi gerçekleştirilen fuarda
Karsan da “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” sloganıyla 12m ve 18m CNG’li BredaMenarinibus
marka otobüslerinin yanı sıra, Karsan markalı
araçları JEST, ATAK ve STAR’ı sergiledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 16 Ekim 2014 Perşembe günü
saat 12:00’da açılışı yapılan fuarda Karsan
Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı hazır bulundu. Öncelikli olarak Karsan standını
ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı’dan araçlarla ilgili detaylı bilgi aldı. Karsan standındaki
araçların tam alçak taban ve engelsiz erişim
özelliğiyle toplumun tüm üyelerine hizmet
verdiğine vurgu yapan Kitapçı, araçların yakıt
ekonomisine ve sürüş konforuna da dikkat
çekti. Ayrıca Karsan’ın 6 metreden 18 metreye
kadar uzanan geniş ürün ailesi ile belediyelerin her türlü ulaşım ihtiyaçlarına yanıt verebildiğini ifade etti.
Karsan markalı JEST, ATAK, STAR ile Karsan
üretimi 12m ve 18m CNG’li BredaMenarinibus
marka otobüsler İzmir Kent EXPO 2. Şehircilik
ve Kent İhtiyaçları Fuarı boyunca Karsan standına gelen ziyaretçilerin beğenisini topladı.

ÖDÜLLER&
TÖRENLER
Hexagon Studio Tasarımı
Karsan JEST’e, Design Turkey

Tasarım Ödülü
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Karsan’ın Hexagon Studio tarafından tasarlanan minibüsü JEST, Design Turkey
yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü” aldı.
Karsan, Ar-Ge Merkezi Hexagon Studio tarafından tasarlanan JEST ile Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü” almaya hak kazandı. Şehirlerdeki ve toplu taşımacılık sistemlerindeki
değişimler, ihtiyaca uygun ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Karsan, aldığı bu ödül ile Türk
tasarımının ve mühendisliğinin küresel ve yerel ihtiyaçları algılayan ve bunları tatmin eden çözümler üretecek
konseptler geliştirme seviyesine eriştiğini gösterdi.

Karsan’a “Yılın Tahvili̇ Ödülü”
Karsan, Türk Sermaye Piyasası’ndaki en iyi uygulamaların tescillendirildiği Bonds&Loans
Awards Turkey 2014 tarafından “Yılın Tahvili Ödülü”nü almaya layık görüldü.
Karsan, Türk Sermaye Piyasaları’ndaki olağanüstü
başarıların takdir gördüğü Bonds&Loans Award
Turkey tarafından yerel para cinsinden ihraç edilen
tahviller kategorisinde “Yılın Tahvili Ödülü”’nü
almaya hak kazandı.
11 Kasım 2014 Salı akşamı Esma Sultan Yalısı’nda
Bonds&Loans Award Turkey tarafından düzenlenen
törende Karsan adına ödülü Karsan CFO’su Hakkı
Güralp teslim aldı. Güralp yaptığı konuşmada
“Yılın Tahvili Ödülü”nü almış olmaktan dolayı
gurur duyduğunu ifade etti. Güralp konuşmasına
şöyle devam etti; “Karsan, her alanda en iyi
uygulamaları takip etmek ve yenilikçi çözümler
sunmak konusunda kararlı adımlar atan bir şirket. Bu ödüle konu olan 100 milyon TL tahvil ihracını Ünlü
Menkul Değerler’in katkılarıyla stratejik bir kararla ihraçların iptal olduğu bir ortamda gerçekleştirdik.
İhraç, kurumsal yatırımcılardan çok büyük bir ilgi gördü ve 4.5 kat fazla talep aldı. Tahvil ihracımızın
sizlerden gördüğü takdir de Karsan’a büyük bir gurur yaşatmaktadır”.
Karsan nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Mayıs 2014’te 100 milyon, Ekim 2014’te ise 180 milyon TL nominal
değerli tahvil ihraç etti.

OSB Kabin Üretimi̇
Karsan OSB fabrikasında üretimi yapılan TTF
Kabinler; 3 Temmuz 2014 - 5 Şubat 2015 tarihleri
arasında geçen 100 günlük üretim süresi boyunca
eksik malzeme olmaksızın üretildi ve kabinlerin
üretiminde malzeme eksikliğinden kaynaklı
herhangi bir duraklama yaşanmadı.
Bu vesileyle 5 Şubat 2015 tarihinde OSB İşletme
TTF Kabin Üretim Hattı’nda bir tören düzenlendi.
Törende; Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
Ahmet Erdoğan, OSB İşletme Müdürü Umut Özdeş
ve Otobüs Endüstriyel Eski Direktörü Zuhuri Akyol
bu başarıda emeği geçen tüm Karsan çalışanlarına
teşekkür ederek elde edilen bu başarının artarak
devam etmesini diledi. Konuşmaların ardından
günün anısına bir pasta kesildi.

Karsan Bayisi̇ FSM Demirbaş’tan

Lansman Daveti̇
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Karsan bayisi FSM Demirbaş, Karsan’ın yetkili
satıcısı olması vesilesiyle 300 kişilik bir
lansman daveti verdi. 4 Aralık 2014, Perşembe
akşamı Cevahir Otel’de FSM Demirbaş’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen davete Karsan
Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı,
Karsan Pazarlama Pazarlama ve Satış Direktörü
Selim Aydınlıoğlu, Belediye temsilcileri ve
basın mensupları katıldı.

Girişte Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR
araçlarının sergilendiği gecenin ev sahibi FSM
Demirbaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Demirbaş yaptığı konuşmada; kendilerini tercih
etmelerinden ötürü Karsan’a teşekkürlerini sundu.
Demirbaş; “Karsan Türkiye’nin yerli üretim yapan
güzide bir firması. Karsan yetkili satıcılığını alarak
bundan böyle Karsan’ın 6, 7 ve 8 metrelik minibüs/
otobüs ürün gamının ve önümüzdeki yıl üreteceği
ticari araçlarının satışını gerçekleştireceğiz. Yetkili
satıcısı olduğumuz diğer markalarla birlikte yolcu
ve yük taşımada kullanılan bütün ticari araçları
satıyor olacağız. Karsan’a tekrar bizleri tercih
ettiği için teşekkürlerimi sunmak isterim”.

Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı
da Karsan ailesine katılan Mustafa Demirbaş’a
teşekkürlerini sundu. Kitapçı yaptığı konuşmada;
“Karsan, ulaşımda sınırsız çözümler sunma vizyonu
doğrultusunda kendi markasıyla katma değerli
ürünler üretmeyi amaçlayan bir kurum. Yeni
ürünlerimiz 6 metrelik JEST minibüsümüz ile, 8
metrelik belediye tipi ve 27-31 kişilik otobüslerimizi
dışarıda sergiliyoruz. Her iki ürünümüz de alçak
tabanlı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu ürünlerimizle
toplu taşımaya hizmet veriyor, ekonomiye katkı
sağlıyoruz. Daha da büyümek ve gelişmek
istiyoruz. Büyümenin önemli bir unsuru da bayi
teşkilatıdır ve bu amaca giderken ailemize katılan

Mustafa Demirbaş’a teşekkür ediyoruz. 1991 yılından
bugüne 23 yıldır bu işe emeğini koymuş, binlerce
müşteriye hizmet vermiş bir firmanın Karsan ailesine
katılması bizi iyice güçlendiriyor.”
Girişte sergilenen engelli erişimine uygun Karsan
JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR gelen davetliler
tarafından ilgiyle incelendi.

Karsan Pazarlama Genel Müdürü
Vançın Kitapçı

David Siviero:

“Karsan Italy’yi büyüklerle yarışan
bir yerde görüyorum.”
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Bize kendinizden ve kariyer gelişiminizden kısaca
bahseder misiniz?
Torino, İtalya doğumluğum ama ailem Venedik’ten geldiği
için orayı da kendi evim gibi benimsiyor, kendimi Venedikli de
hissediyorum. Çocukluğumdan beri hep sporun içinde büyüdüm,
ama asıl ilgilendiğim spor dalı bisiklet. Bu sporu çok seviyorum,
adeta bir hayat okulu. Güçlüklerle, yorgunlukla nasıl başa
çıkılacağını, takımın için kendinden veya kendin için takımından
nasıl ödün verebileceğini, uzun süre boyunca hedefe kitlenmeyi
ve başkalarına saygıyı öğreniyorsunuz. Aslında siyaset bilimi
okudum ama aynı zamanda çalıştığım için tamamlamadım.
Kariyerime araç bakımı yapan bir Fransız şirketinde başladım. İki
yılın sonunda İtalyan pazarından sorumlu teknik gelişim uzmanı
oldum. Daha sonra kamyondan sorumlu Bölge Müdürü olarak
kariyerime Iveco’da devam ettim, beş yıl sonra satış müdürü
ve İK Reklam Departman Müdürü gibi pozisyonları da geçerek
Afrika ve Orta Doğu pazarından sorumlu Pazarlama Müdürü
oldum. Kişisel nedenlerden dolayı Iveco’dan ayrıldım ve Evobus’a
katıldım. Bu noktadan itibaren otobüs işi benim profesyonel
aşkım haline geldi. Iki yılın ardından Iveco beni geri çağırdı ve Italya’da minibüslerden sorumlu Satış ve
Pazarlama Müdürü olarak tekrar başladım. İki yılın ardından Genel Müdür olarak İngiltere’ye taşındım.
Daha sonra Irisbus’tan sorumlu Satış Direktörü olarak Lyon’da yaşadım, Merkez ve Doğu Avrupa’dan
sorumlu CEE ve AME direktörü ve Genel Müdür olarak Prag’da çalıştım. 2014’te Iveco’dan ayrıldığımda
Güney EMEA satış, satış sonrası ve kullanılmış araçlar direktörüydüm.
Aralık 2014’te kurulan Karsan Italy, Karsan markalı JEST, ATAK ve STAR araçlarının
öncelikli olarak Batı Avrupa’daki pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütecek.
Ve siz de Şirketin Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildiniz. Bu Karsan’ın kendine ait
mini ve midibus toplu taşıma ürünlerini Batı Avrupa’ya ihracı ile ilgili stratejik bir hamle.
Bundan sonraki büyüme stratejiniz ne olacak?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki Avrupa pazarı otobüs işindeki en zorlu pazarlardan biridir. Satışların
yüzde 90’ı ihaleler aracılığıyla yapılır (kentsel ve şehirlerarası segmentlerde). Her pazar farklı ödeme
koşullarına, mevzuat ve ürün yapılandırmalarına sahiptir. Bu karakteristikler doğrultusunda bizim
stratejimiz farklı alanlardaki satışları destekleyen bölge müdürlerinin bulunduğu çok güçlü bir merkez
yapısı oluşturmak. Sahada doğru kontaklara sahip Italya’dan, Fransa’dan, İspanya’dan uygun bayileri
bulup atayarak zamandan kazanıp, kademeli olarak farklı ihalelere girmeye başlayacağız. CEE’de yerel
bayilerle kontağa geçerek doğru bir network ve varlık oluşturmaya çalışıyoruz.
Karsan-Italy’nin kuruluş amacı ve hedefleriyle ilgili okuyucularımızı bilgilendirebilir misiniz?
Karsan Italy Karsan ürünlerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki ihracatından sorumlu şirket olarak faaliyet
gösteriyor. Avrupa bölgesindeki araç satışlarından ve desteğinden sorumlu olması amacıyla kuruldu.
Hedefimiz Avrupa Birliği pazarlarında 2017’den önce %5, 2019’da ise %10’luk pazar payına ulaşmak.

İleride Avrupa dışındaki pazarlarda da faaliyet
göstermek gibi bir planınız var mı? Örneğin
İngiltere pazarı?
İngiltere’nin çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Özellikle bizim segmentimizde pazar kısmen iki
rakip tarafından domine ediliyor. Ve bu nedenden
dolayı pazarda iyi neticeler elde edebileceğimiz bir
boşluk olduğunu düşünüyorum. Şu an enerjimizi
güney pazarını geliştirmek için kullanıyoruz. Benim
fikrim bir ülkeden başlayıp (İtalya, İspanya veya
Fransa) adım adım büyümek. İngiltere pazarı
Avrupa pazarına göre çok farklılık gösteriyor. Ama
bir sonraki adım kesinlikle RHD pazarına girmek
olacak.
Önümüzdeki beş yıl içinde Karsan-Italy’yi
nerede görmüş olacağız?
Karsan-Italy’yi 15 ila 20 pazarda sağlam bir şekilde
faaliyet gösteren, 700 ila 800 satış adetlerine
sahip (sadece kendi ürün gamı değil, EV ve farklı
boyutlarda ürünlere sahip ürünleri de barındıran)
diğer büyüklerle yarışan bir yerde görüyorum.
Karsan ürettiği araçlarla genci, yaşlısı, engellisi,
pusetlisi, yük taşıyanı, hareket kısıtlısı herkese
eşit ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor. Birçok
uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik
deneyimine sahip biri olarak Karsan’ın araçlarıyla ve vizyonu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Toplu taşıma bu belirttiğiniz konularla ilgili her geçen
gün daha da hassas olmaya başladı. Karsan’ın bu
kapsamda vizyonu doğru ve otobüs pazarında
uluslararası rakipler arasında yer almak için başarının anahtarı.
Karsan-Italy ile Karsan’ın ilişkileri nasıl?
Şirkette en çok hangi isimlerle birebir çalışmalar yürütüyorsunuz?
Tabi şu an Karsan’ın küçük bir çocuğu gibiyiz ve her
türlü aktivitemizle ilgili Karsan’ın yüzde 100 desteğine
ihtiyacımız oluyor. Adım adım, yapımızı oturttukça,
süreçlerimiz ve satışlarımız daha da bağımsız hale
gelecek. Önümüzdeki üç yıl içinde Karsan-Italy’nin de
Karsan Pazarlama’nın Avrupa pazarındaki oturmuş yapısına ve varlığına erişmiş olacağını söyleyebilirim.

Sabahtan itibaren bir gününüz nasıl geçiyor?
Bu sorunuzu düşündüm de cevabı hiç de kolay değil.
Neredeyse her hafta farklı ülkelere, şehirlere seyahat
ediyorum, dolayısıyla standart bir günüm yok. Genelde bayilerle (potansiyeller ve adaylar) buluşuyorum,
takımımla temas halindeyim, yaşanan problemlerle
ilgili müşterilerle sıkça buluşuyorum ve tabi bu da akşam yemekleri demek oluyor ve öğleden sonraları da
iş fırsatlarını değerlendirmekle geçiyor.
İşiniz gereği çok fazla seyehatiniz oluyor.
İşinizin genel yoğunluğu ile birlikte
yorgunluğunuzu nasıl yönetiyorsunuz?
Kendinizi dinç tutmak için ne yapıyorsunuz?
Her zaman pozitif ve iyimser olmaya çalışıyorum. Bu
yoğun ve karmaşık zamanlarımda hayatı daha kolay
görmemi sağlıyor. Her fırsatta spor yapmaya çalışıyorum ve uçak yolculuklarımda kitap okuyorum. Bir taraftan kafamı boşaltmama yardımcı olurken diğer taraftan da bilgi anlamında kendimi zenginleştiriyorum.
Ne tür hobileriniz var?
Okumayı, sporu, tiyatroyu, sinemayı ve kültürel
aktiviteleri çok seviyorum ama en çok tarihi ve
bisiklet sporunu seviyorum. Her ay yaklaşık dört
civarı kitap okuyorum. Hannibal, Ciro, Lisandro, Giulio
Cesare gibi büyük kumandanların hayat hikayelerini
okumaktan keyif alıyorum. Bisikletçiliğe gelince büyük
önemli yarışları takip ediyorum ve kendi bisikletimle
yapabildiğim kadar kilometre yapmaya çalışıyorum.
En son hangi kitabı okudunuz ve hangi filmi izlediniz?
Son okuduğum kitap Annibale’dı, yolculukla ilgili
bir hikaye. Tunus’tan Naples’a uzanan bu Hannybal
yolculuğu bir gazeteci ve arkeolog tarafından
bugün ve 2000 yıl önce nasıl olduğu anlatılıyor. En
son izlediğim film ise “Locke”. Bir kişi, bir araç ve bir
telefonla yapılan dokunaklı bir film.
İstanbul’a alıştınız mı? En sevdiğiniz mekanları
sayabilir misiniz? Tatil için burayı tercih eder misiniz?
Birçok kez Türkiye’de bulundum. Harika bir ülke. İstanbul’u az çok biliyor sayılırım, çok kez ziyaret ettim. Topkapı, Cezayir Sokağı ve Galata beğendiğim mekanlar.
Eminönü’ndeki Hafız Mustafa İstanbul’daki favori mekanlarımdan. Bir kahve veya çay alıp sokakta yürümek, ufak tatlı atıştırmalıklar yemek harika. Gelibolu,
Çanakkale ve Bozcaada’da bulundum, Bozcaada çok
güzel bir ada. Truva, İzmir, Bergama, Efes ve Kaş’a gittim. Oradaki insanların sıcaklığından, yemeklerden ve
atmosferden çok keyif aldım. Bu ülkeyi gerçekten çok
seviyorum.
Italya’da en sevdiğiniz mekanlar nereler?
Tarihi sebeplerden, atmosferinden ve denizin
kenarında yaşama ihtimallerinden dolayı Venedik’i
seviyorum.
Genç yönetici adaylarına ne gibi önerilerde
bulunmak istersiniz?
Sadece; ne yapmak istiyorsanız buna inanın, çok
çalışın ve her zaman pozitif olun. Başarı bunun sadece
sonuçları olur.

Röportaj: Burcu Özkutan

Karsan, Italya ve diğer Avrupa pazarlarına
nasıl satış yapacak? Distribütörleri kanalıyla
mı yoksa kendi satış gücüyle mi?
Farklı durumlara göre değişiklik gösteriyor. Örneğin
kuzey, orta ve güney İtalya farklı karakteristiklere
sahipler. Bu durumda bayilerin 4’te 3’ünün bu
işi yönetmesi doğru olur. Fransa’da durum farklı,
bizim direkt kontrolümüzde olan sadece bir bayiye
ihtiyacımız bulunuyor.

Gürsözler Otomotiv:

“Müşteri memnuniyeti odaklı ve
alanında uzman bir satış ekibimiz var.”
Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?
Gürsözler olarak 1993 yılında İstanbul Vatan Caddesi’nde kurulduk.
İlk olarak ikinci el satış faaliyetlerimiz vardı, 2001-2003 yılları arasında
da Hyundai Assan Ticari Araç bayiliği yaptık. 2007 yılında Karsan ve
Hyundai Truck bayiliğine başladık; Gaziosmanpaşa plazamızda satış,
servis, toptan yedek parça, sigorta acenteliği işlerimiz hâlen devam
ediyor. Ayrıca 2013 yılından beri Gazelle Ticari Araçlar bayiliğini
sürdürüyoruz. İstanbul Yenibosna’da 2.000 m² büyüklüğünde özel
servisimiz de hizmet vermeye devam ediyor. Müşteri memnuniyeti
odaklı, alanında uzman satış ve satış sonrası 80 kişilik bir kadromuz
var.
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Gürsözler’in ortaklık yapısından bahseder misiniz?
Gürsözler, Mehmet Gürsöz tarafından kuruldu. Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra oğulları
Bablı Gürsöz ve Şakir Ersan Gürsöz şirkete katıldılar.
Hangi bölgede faaliyet gösteriyorsunuz?
Merkezimiz Gaziosmanpaşa Bereç’teki plazamız. Ayrıca Bayrampaşa Rami’de satış showroom’umuz,
Bahçelievler Kocasinan’da da servisimiz şube olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul Yenibosna’da 2.000
m² büyüklüğündeki özel servisimizde mekanik, elektrik, kaporta, boya bölümlerimiz bulunuyor ve
günde 50 araç kapasite ile müşterilerimize hizmet veriyoruz.
Faaliyet gösterdiğiniz başka sektörler var mı?
Otomotiv’in yanında inşaat sektöründe de faaliyetlerimiz var.
Karsan’la olan işbirliğiniz ne zaman başladı ve nasıl gelişti?
2007 yılında okul ve servis taşımacılığı müşteri portföyümüzü genişletmek istedik. Karsan ve
Hyundai Truck yetkili bayi olarak Karsan Ailesi’ne katıldık. Büyük satış adetlerine ulaştık ve Karsan ile
birlikteliğimizi uzun yıllar sürdürerek bu başarımızı sürdürmek istiyoruz.
Karsan’la çalışmaktan memnun musunuz?
Karsan’a katıldığımız günden beri Karsan ile karşılıklı güvene dayalı, dürüst bir çizgide çalışmaktan;
müşterilerimize sunduğu kredi avantajlarından ve satış sonrası çözümlerinden son derece memnunuz.
Çalışma ve yönetim ilkeleriniz nelerdir?
Başarılarımızın ardında uzun dönemli planlar var. Bu planlara uygun hareket ediyoruz. Müşterilerimizin
güvenlerini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ediyor, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
tutmaya çalışıyoruz.

Müşterilerinize en kaliteli hizmeti verebilmek için neler yapıyorsunuz?
Gürsözler olarak, Türk otomotiv sektöründe müşterilerinin en iyi çözüm ortağı olmak gibi oldukça iddialı
bir hedefle yola çıktık. Bizim için araç satmak bir sonuç değil, bir başlangıç; yeni bir müşteri ve yeni bir
hizmet süreci. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değiştiği ve her zamankinden daha fazla önem
kazandığı günümüzde, Gürsözler Otomotiv’in müşteri memnuniyetine verdiği değere paralel olarak
durmaksızın çalışıyor, “Müşteri Odaklı Hizmet” anlayışını her şeyin üstünde tutuyoruz. Müşterilerimizle
iletişim kurduğumuz her anı bir fırsat olarak değerlendiriyor, kendimizi müşterilerimizin gözüyle
görebilmek, satış ve satış sonrası hizmetler konusunda müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek
için çabalıyoruz.
Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılarınızdan bahseder misiniz?
Uzun yıllardır otomotiv sektöründeyiz. Çok büyük satış ve satış sonrası araç giriş adetlerine ulaştık.
Karsan’dan Türkiye Araç Satışı Birinciliği, Yedek Parça Satış Birinciliği, Müşteri Memnuniyeti Başarısı
gibi birçok ödül aldık. Fakat en büyük başarımız, müşterilerimizin bize duyduğu güven oldu.

Karsan Kariyer Günleri’nde...
Bu sene de katılım gerçekleştirilen İTÜ, ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Kariyer Günleri’nde Karsan standı
öğrenciler ve mezunlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Karsan fabrikası hakkında bilgi sahibi olmak ve çalışabilecekleri alanları değerlendirmek için standa
uğrayan öğrencilere Karsan ve ürünleri hakkında bilgi verildi.
Karsan İnsan Kaynakları katılımcıları; işe alımlarda hangi özelliklere dikkat edildiği, hangi özelliklerin
geliştirilmesi gerektiği, Karsan Otomotiv’in sektördeki yeri ve çalışma ortamı ile ilgili ayrıntılı olarak
bilgilendirdi. Karsan’ın farklı departmanlarında çalışan ekip ise teknik detaylarla ilgili soruları cevaplandırdı.
Organizasyon süresince son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri iş
başvuru talebinde bulunurken, özellikle ikinci ve üçüncü sınıflardan
yoğun staj talebi geldi.
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Öğrenciler Karsan’ın gösterdiği ilgiden, Karsanlılar da öğrencilerin
ilgisinden memnun olarak organizasyonu tamamladı.

Murat Uslu’dan Yeni̇Rekorlar!
10 yılı aşkın bir süredir Karsan sponsorluğunda uzun mesafe maraton ve yarımaraton koşan Kıraça
Holding Muhasebe Sorumlusu Murat Uslu rekorlarına yenilerini ekledi.
26 Ekim 2014’te Zeytinburnu’nda düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nda yarışan 656 sporcu arasında Murat Uslu
10 km’lik parkuru 41 dakika 7 saniyede tamamlayarak genelde 135., 45-49 yaş grubunda yarışan 76 kişi içinde ise
25. oldu.
2 Kasım 2014’te ikincisi düzenlenen 11,2 km mesafeli Büyükada Koşusu’na katılan Murat Uslu 1974 sporcunun
katıldığı yarışı 48 dakika 11 saniyede tamamlayarak tüm genelde 57. kendi yaş grubunda ise 107 sporcu arasında
7. oldu.
16 Kasım 2014 günü Vodafone İstanbul Maratonu’nun 15 km kategorisinde yarışı tamamlayan 5.843 sporcu
arasında tüm genelde 182. oldu, kendi yaş grubunda ise 25. olarak parkuru 1 saat 4 dakika 59 saniyede tamamladı.
27 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da bu sene 79. kez yapılan 10.800 metrelik parkura sahip Büyük Atatürk Yarışı’na
da katılan Uslu, 564 kişi içinde tüm genelde 156., yaş grubunda ise 10. olarak 44 dakika 37 saniyede tamamladı.
22 Şubat 2015 Balkan Salon Şampiyonası Aslı Çakır Alptekin Salonu’nda gerçekleşti. Murat Uslu, kendi yaş
grubunda 3.000 metre yarışında koştu ve 12 dakika 12 saniyede
tamamladı.
Murat Uslu son olarak 1 Mart 2015 tarihinde Antalya’da Öger
Yarımaratonu’nda 21,1 km’lik parkuru çocuklar için koştu. İlk kez bağış
toplamak için Kıraça koşu takımı kapsamında “Benim Adım Türkiye”
projesinde koşan Murat Uslu, Dicle Yonar ve Burcu Kızılaslan TEGV
için 19.270 TL bağış topladı. Toplamda ise 189.241 TL bağış toplandı.
Kıraça Holding en çok bağış toplayan 15., en çok bağışçı sayısına
ulaşan da 8. şirket oldu.

Spor Okullarında
Branşlar Belirlenecek
Karsan’ın çocukların gelişimlerine yardımcı olmak amacı ile 2013 yılı Nisan ayında devreye aldığı
Karsan Spor Okulları, 2015 yılı eğitim öğretim döneminin kapanması ardından faaliyetlerine devam
edecek. Devreye alınacak branşların belirlenmesi ile ilgili velilerin branş taleplerinin toplanmasının
ardından branşlar devreye alınacak.

Selin Yeni̇ Başarılara İmza
Atmaya Devam Ediyor
Karsan sponsorluğunda buz pateni branşında başarılarına başarı katan, Karsan Montaj bölümü çalışanı
Şaban Hafızoğlu’nun kızı Selin, 2014 Aralık ayında Ankara’da gerçekleşen Türkiye Buz Pateni Gençler
Şampiyonası’nda ikinci oldu.
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Genel Müdürlük ve Hasanağa Fabrika
Hasanağa Sanayi Bölgesi 16225 Akçalar / Nilüfer / Bursa
T: +90 (224) 484 21 70 (25 hat) / +90 (224) 280 30 00
F: +90 (224) 484 21 69
Organize Sanayi Bölgesi Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. No:13 16159 Nilüfer / Bursa
T: +90 (224) 243 33 10 (4 hat)
F: +90 (224) 243 74 50
İstanbul Ofisi
Emek Mah. Ordu Cad. No:10 34785 Sarıgazi / Ümraniye / İstanbul
T: +90 (216) 499 65 50
F: +90 (216) 499 65 53
karsan.com.tr
karsan@karsan.com.tr
facebook.com/KarsanOtomotiv - facebook.com/KarsanMarka
twitter.com/KarsanOtomotiv - twitter.com/KarsanMarka

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir Kıraça Şirketler Topluluğu kuruluşudur.

