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Fuarı’ndaydı
USPS için prototip üretecek
şirketler arasında Karsan
Turquality:
Dünyanın gözü, ülkemizin
desteği üzerimizde
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İmtiyaz Sahibi (Tüzel Kişi):
Mehmet Apak
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Mehmet Apak
Yayın Yönetmeni:
Mehmet Apak
Yönetim Merkezi:
Emek Mah. Ordu Cad.
No: 10 34785
Sarıgazi, Sancaktepe
İstanbul
0 216 499 65 50
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Umar İletişim Hizmetleri
Ltd. Şti.
Harman Sok. No:31/1
34153 Florya - İstanbul
0 212 573 15 65
info@umariletisim.com
www.umariletisim.com
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Elma Basım Yayın ve İletişim
San. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Cad. No: 164 B-4
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0212 697 30 30
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Değerli Paydaşlarım,

“

Karsan olarak,
kendi içimizde
değişim
yaşarken,
pazar şartlarına
da ayak
uydurmayı
başardık. Yeni
yıla sizlerin
de değerli
desteklerinizle,
hep beraber
dört elle
sarılacağız.

”

Karsan Dergi’nin sekizinci sayısında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Karsan’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler, teslimatlar, yenilikler ve aldığı başarıların
içeriği ile oluşturulan bu sayı adeta geride bıraktığımız yılın bir özeti ve 2017 yılında neler
yapacağımızın önemli bir göstergesi oldu. Karsan’la ilgili kurumsal, ticari ve sosyal anlamda
en son haberlerin ve ilgi çekici söyleşilerin de yer aldığı sekizinci sayımızda göreceğiniz
üzere 2016 yılında bir çok gurur verici gelişme yaşadık.
Ayrıca yakın zamanda şirketimizin verimliliği ile yurt dışı ve yurt içi pazarlardaki rekabet
gücünü artırma yönünde attığımız adımla, 2009 yılından bu yana Karsan Otomotiv Sanayi
Mamülleri Pazarlama A.Ş. tarafından yürütülmekte olan Karsan markalı ürünlerimizin
distribütörlük faaliyetlerini artık Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş çatısı altında
sürdürme kararı aldık.
Hepimizin yaşadığı ve bildiği üzere ülkemiz açısından zor bir yılı geride bıraktık. İçinde
bulunduğumuz pazarın şartları zorlaştığı halde, Karsan olarak, kendi içimizde değişim
yaşarken, pazar şartlarına da ayak uydurmayı başardık. Yeni yıla sizlerin de değerli
desteklerinizle, hep beraber dört elle sarılacağız.
2017 yılı yurtiçinde daha çok müşteriyle iletişime geçeceğimiz, yurt dışı pazarlarına
fazlasıyla ağırlık vereceğimiz, daha fazla sahada olacağımız bir yıl olacak. Karsan Dergi’nin
daha nice sayılarında, nice gurur verici gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Sevgiler,
Okan Baş
Karsan CEO
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KARSAN
YILIN İLK
TESLİMATINI
KARABÜK’E
YAPTI
45 adet JEST hizmete alınarak
ilk teslimat Karabük’e yapılmış
oldu. Törende Karsan’ı Satış
Müdürü Kaan Erkırtay temsil etti
ve Karabük Milletvekili Mehmet
Ali Şahin’e plaketini armağan etti.

teslimatlar / ihaleler

Karabük Şoförler
Odası Başkanı
Ahmet Karabacak,
45 adetlik araç
filosuna 24 araç
daha ekleyeceklerini
belirtti.

K

9

arsan, 2016 yılının ilk
teslimatını Karabük’e yaptı.
15 Ocak’ta Karabük’te
düzenlenen törenle birlikte 45
adet JEST minibüsü, Karabük Şoförler ve
Otomobilciler Odası tarafından 1. Bölge
olarak bilinen 5000 Evler Mahallesi ile
100. Yıl Mahallesi güzergahında hizmete
alındı. Karabük Kent Meydanı’nda
düzenlenen törene Vali Orhan Alimoğlu,
Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali
Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal,
Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli
Albay Cihan Ulukaya, Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat,
İl Emniyet Müdürü Dr. Serhat Tezsever,
Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet
Aksoy, Sivil Toplum Kuruluşlarının
başkan ve üyeleri, Karabük Şoförler

Odası Başkanı Ahmet Karabacak ve
Oda üyeleri ile minibüsçü esnafı katıldı.
Törende Karsan’ı Satış Müdürü Kaan
Erkırtay temsil etti.
Düzenlenen törende konuşan Karabük
Şoförler Odası Başkanı Ahmet
Karabacak; 45 adetlik araç filosuna
24 adet araç daha ekleyeceklerini
söylerken, Vali Orhan Alimoğlu ise,
insanları bir yerden bir yere ulaştırmada
büyük bir görev üstlenen şoför esnafının
çok önemli bir görevi ifa ettiğini
belirterek “Karabük bildiğiniz üzere
dışarıdan çok öğrencisi, misafiri olan
bir ilimiz. Bu aynı zamanda bir tanıtım
fırsatı. Temenni ediyorum ki, inşallah bu
araçlarımız ile taşırken şoförlerimizin
nezaketi, sabrı, dikkati ilimizin güzel
tanıtımına katkıda bulunur” dedi.

10
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KARSAN 47 ADET JEST’İ
MİLAS’A TESLİM ETTİ

K
Karsan, Milas Şehiriçi
Minibüs Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi’nin
şehir genelinde başlattığı
ulaşımda dönüşüm
projesi kapsamında

47 adet JEST
teslim etti.

arsan’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’da
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; Şubat ayına 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 Pazarlama
Bölge Müdürü Oktay
Güven; Şubat ayına
kadar ülke genelinde
3 binin üzerinde satışı
gerçekleştirilen Karsan
JEST’in Türkiye’nin en
çok tercih edilen
minibüs modellerinden
biri olduğunu söyledi.
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13 adet ATAK ve 20
adet JEST olmak üzere

KARSAN’DAN BURSA’YA
JEST VE ATAK TESLİMATI

K

arsan, Bursa’da Mustafakemalpaşa
Belediye’sine JEST ve ATAK’tan oluşan 33
adetlik araç filosu teslim etti. Bursa’nın
merkeze yeni bağlanan ilçelerde halkı
toplu taşımaya yönlendirmeye yönelik başlattığı
çalışma kapsamında, Bursa ve ilçeler arasında
aktif rol oynayan Burulaş’ın alt işletmecisi
Mustafakemalpaşa 79 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi,
araçlarını tamamen yeniledi. Mustafakemalpaşa
Belediyesi’ne teslim edilen Karsan markalı 13 adet
ATAK ve 20 adet JEST olmak üzere toplam 33 adet
özel halk otobüsü ve minibüs, 11 Şubat 2016’da
Adnan Menderes Meydanı’nda düzenlenen törenle
hizmete alındı.
Mustafakemalpaşa’yı en genç toplu ulaşım filosuna
sahip ilçe durumuna getiren açılış törenine; Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan,
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı
ve çok sayıda davetli katılırken, törende Karsan
Pazarlama’yı ise eski Genel Müdür Vançın Kitapçı
temsil etti.
Temel hedeflerinin halkın yaşam kalitesini daha üst
seviyelere çıkartmak olduğunu söyleyen Belediye
Başkanı Recep Altepe, Mustafakemalpaşa’da
hizmete alınan ATAK ve JEST araçlarının Avrupa
başkentlerinde kullanılan araçlarla aynı nitelikte
olduğunu vurguladı ve böylelikle en kaliteli
hizmetin ilçeye ulaştığını söyledi. Kentiçi ulaşımın
şehirlerin en önemli sıkıntısı olduğunu belirten
Altepe, yeni alınan araçlarla birlikte Türkiye’nin

toplam 33 adet aracını
Bursa’da Mustafakemalpaşa
Belediyesi’ne teslim eden
Karsan, Türkiye’nin en genç
filosunu oluşturdu.

en genç filosunun Mustafakemalpaşa’da olduğunu
da belirtti. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, hizmete
alınan araçların dünya kalitesinde olduğunu söylerken,
Kaymakam Mustafa Masatlı da halkın ulaşım ihtiyacının
en üst seviyede karşılanacağına inandığını belirtti. 79
No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Varol Üregen ise; tüm
araçları 5.5 milyon TL’lik bir yatırımla yenilediklerini belirtti.
10 yılı aşkın bir süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin
tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda
olan Karsan’ın, “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu
doğrultusunda toplu taşımacılığa modern ürün ve
hizmetler sunduğunu aktaran Karsan Pazarlama Eski
Genel Müdürü Vançın Kitapçı ise, Karsan’ın bugüne
kadar büyük bir bölümü Türkiye pazarına olmak üzere
100 binin üzerinde toplu taşıma aracı ürettiğini kaydetti.
ATAK ve JEST’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki birçok
belediye tarafından tercih edildiğini anlatan Kitapçı
sözlerine şöyle devam etti; “’Ulaşımda Kentsel Dönüşüm’
yaklaşımının bir sonucu olarak pazara sunduğumuz
8 metrelik Karsan ATAK; yüksek yolcu kapasitesi,
düşük yakıt tüketimi ve modern tasarımı, yüksek
manevra kabiliyeti, iyi yol tutuşu ile kullanıcılardan;
alçak tabanlı yapısı, kolay erişimi kneeling sistemi,
panoramik iç tasarımı, bağımsız süspansiyonları ve
sunduğu konforla da yolcular tarafından büyük beğeni
topluyor. Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve
değişimler takip edilerek geliştirilen JEST ise, herkese
modern toplu ulaşım sağlarken; engelli, hareket kısıtlı
ve yaşlı bireylerin de hayatın içinde diğer tüm bireylerle
eşit şartlarda yer almasını amaçlıyor. Birçok çağdaş
özelliği ile ideal bir toplu taşıma aracı olan JEST, yakıt
ekonomisiyle de tercih ediliyor.”

KARSAN’DAN BURULAŞ FILOSUNA
İLK TESLIMAT! BURULAŞ’IN İLK TERCIHI
ATAK OLDU!
Bursa’da yer alan iki fabrikasında hem iç pazar hem ihracata yönelik çağın mobilite
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren
Karsan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Karsan markalı ilk otobüslerin teslimatını
gerçekleştirdi. Euro 6 emisyon normlarına sahip 12 adet ATAK otobüsü Bursa
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım hizmetleri veren Burulaş’a teslim edildi.

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu
taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan,
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım
hizmetleri veren Burulaş’a 12 adet ATAK teslimatı
gerçekleştirdi. Euro 6 emisyon normlarına sahip ATAK’ı
filosunda ilk kez kullanan kurum olan Burulaş, 12 adet
ATAK otobüslerini Şubat 2016 tarihinde teslim aldı.
Düzenlenen anahtar teslim töreninin ardından Mart
2016 tarihi itibariyle modern ATAK otobüsleri Bursalı
vatandaşlara resmen hizmet vermeye başladı.
Anahtar teslim töreni öncesinde Karsan fabrikasını

ziyarete gelen Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy
ve Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Alkan Karsan Fabrika
Genel Müdürü Ömer Yıldırım, Kamu Satışları Müdürü
Adem Ali Metin ve Üretim Müdürü Şenol Yüksel
tarafından karşılandı.
Teslim edilen ATAK’ların Bursa halkının ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlandığını belirten Burulaş Genel
Müdürü Levent Fidansoy; Euro 6 normlarına uygun
çevreci Atak’ların otomatik şanzıman, kamera ve
kayıt, USB girişli şarj, klima ve dijital hat tabelası gibi
özelliklere sahip olduğunu söyledi.
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KARSAN
MANİSA’YA
ÖNCE “ATAK”
SONRA “JEST”
YAPTI

“TOPLU ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM” HAMLESİ
SARUHANLI’DA DA TAMAMLANDI
“Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” yaklaşımıyla pazara sunduğu 30 adet 8 metrelik
ATAK otobüsünü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine teslim etti.

K

arsan, “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” yaklaşımıyla
pazara sunduğu 30 adet 8 metrelik ATAK
otobüsünü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine teslim
etti. Böylece Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin
il genelinde başlattığı “Toplu Ulaşımda Dönüşüm”
hamlesi Saruhanlı’da da tamamlanmış oldu. 18 Şubat
2016, Saruhanlı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Halil Memiş, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Ulaşım
Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Saruhanlı Belediye Başkan
Vekili İsmail Ceylan, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet
Oluklu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Karsan
Pazarlama’yı ise Satış Müdürü Kaan Erkırtay temsil etti.
Saruhanlı’da hizmete alınan 30 adet ATAK otobüsü ile
vatandaşların konforlu ve modern ulaşıma kavuştuğunu

belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçeye
hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Başkan Ergün;
Saruhanlı’daki mahallelere ve Manisa il merkezine hizmet
veren 117 adet aracın yeni toplu taşım hatları optimizasyon
çalışması ile tek havuz içine alınarak, alçak tabanlı, engelli
erişimine uygun 8 metrelik 30 adet ATAK otobüsüne
dönüştürüldüğünü söyledi. Konuşmaların ardından
yeni teslim edilen ATAK otobüslerinin temsili anahtarı
Başkan Ergün’e ve 191 No’lu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal’a takdim edildi.
Karsan yetkilileri ayrıca Başkan Ergün’e, Ulaşım Daire
Başkanı Mümin Deniz’e ve 191 No’lu Saruhanlı Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal’a
plaket verdi. Başkan Ergün’e yeni araçlar için teşekkür
eden engelli vatandaşlar da, ulaşım konusunda yenilenen
araçlarla rahat bir nefes aldıklarını belirttiler.

KARSAN’DAN MANISA’YA
YINE 14 ARAÇLIK JEST!

K

ubat 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’ta Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla
Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen teslimat töreninde Karsan
Pazarlama’yı Eski Genel Müdür Vançın
Kitapçı ve Satış Müdürü Kaan Erkırtay
temsil etti.

arsan son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, ulaşımda
dönüşüm projesi kapsamında Çınarlıkuyu Toplu Taşıma
Kooperatifi’ne 14 adet JEST araç teslimatı gerçekleştirdi.
Şehzadeler ilçesi Karayenice Mahallesi’nde düzenlenen
törenle araçlar hizmet vermeye başladı. Teslimat törenine Karsan
Satış Bölge Müdürü Celal Yalnız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mehmet Güzgülü, Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz,
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un
yanı sıra kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Mehmet
Güzgülü ve Çınarlıkuyu Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı Murat
Bardak'a Karsan plaket ve anahtarı takdim edildi.

40 adet minibüs
Şehzadeler Kooperatifi’nde
hizmete başladı.

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.
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.
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KARSAN’DAN
AKHISAR’A
74 ADETLIK
TESLIMAT!
Karsan, Akhisar İlçesi’ne
“Toplu Ulaşımda
Dönüşüm” projesi
kapsamında 32 adedi
ATAK ve 42 adedi JEST
olmak üzere toplam
74 araç teslimatı
gerçekleştirdi.

MANİSA’NIN ULAŞIMI
KARSAN’A EMANET
Bugüne kadar Manisa’ya 200 adetin
üzerinde ATAK otobüsü teslim eden
Karsan’ın, son yaptığı iki teslimat ile
birlikte il genelinde hizmet veren JEST
minibüslerinin sayısı 90’a ulaştı.

K

arsan, toplu taşıma sektörüne sunduğu
ürünlerle yeniden Manisa’nın tercihi
oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin,
vatandaşlarına modern ve konforlu ulaşım
hizmeti vermek adına il genelinde başlattığı dev ulaşım
hamlesi kapsamında 25 Nisan Manisa Merkez’de
30 adet JEST, 26 Nisan’da ise Manisa Alaşehir’de
20 adet JEST minibüsünün teslimat törenleri yapıldı.
Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımı
ile Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen teslimat
törenlerine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Halil Memiş, MASKİ Genel Müdürü Yakup
Koç, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz ve MANULAŞ
Genel Müdürü Mehmet Oluklu katıldı. Törenlerde
Karsan Pazarlama’yı Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Kamu
Satışları Müdürü Adem Ali Metin ve Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel temsil etti.

25 Nisan’da gerçekleştirilen törende konuşan Başkan
Ergün, “Bizler sahadayız. Siyaset değil, hizmet aşkıyla
vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu için
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Manisa’mızın
büyükşehir olmasıyla birlikte köyleri ilçe merkezlerine,
ilçeleri birbirine ve Manisa Merkezi’ne bağlayacak dev
ulaşım hamlesini başlattık. Bunun hemen ardından
ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizdeki vatandaşlarımızı;
modern, konforlu, belli bir kural içinde akış gösteren yeni
ulaşım sistemleriyle buluşturduk. 17 ilçemize konforlu
ulaşım hizmeti veriyoruz” dedi.
26 Nisan’da ise gerçekleştirilen törenle birlikte 10 No’lu
Alaşehir Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne bağlı
işletmecilere 20 adet JEST teslim edildi. Alaşehir ilçe
merkezinde çalışan 20 aracın sadece 15’inin verimli
çalıştığını tespit ettiklerini belirten Başkan Ergün, bu 20
aracı yeni toplu taşıma hatları optimizasyon çalışması
ile tek havuz içine alarak, alçak tabanlı, engelli erişimine
uygun, 6 metrelik 20 araca dönüştürdüklerini söyledi.
Karsan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu
Ulaşımda Dönüşüm” hamlesi kapsamında Manisa’ya
bugüne kadar 200 adetin üzerinde ATAK ve 90 adet
JEST teslim etmiş oldu. 25 ve 26 Nisan tarihlerindeki
son iki teslimat ile birlikte Manisa’yı beşinci kez
ziyaret etmiş olan Karsan sırasıyla; 69 adetlik ilk
ATAK teslimatını 2015 yılı haziran ayında Muradiye
Kooperatifi’ne; 71 adetlik ATAK teslimatını aynı yıl
kasım ayında Büyükşehir Belediyesi’ne, 30 adetlik
ATAK teslimatını 18 Şubat 2016 tarihinde Saruhanlı’ya
yapmış ve hemen ardından Soma’ya 28 adet ATAK
satmıştı. Diğer teslimatlarla birlikte Manisa ilinde hizmet
veren ATAK araçlarının sayısı 204’e ulaştı. 29 Şubat
2016 tarihinde Manisa Şehzadeler Kooperatifi’ne 40
adet JEST minibüs teslimatı gerçekleştiren Karsan, 25
Nisan’da Manisa Merkez’e yaptığı 30 adetlik JEST ve
26 Nisan tarihinde Manisa Alaşehir’e yaptığı 20 adetlik
JEST minibüsü ile Manisa ili genelinde hizmet veren
JEST minibüslerinin sayısını 90’a çıkarttı.

B

ursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Manisa
Belediyesi’nin başlattığı “Toplu Ulaşımda
Dönüşüm” projesi kapsamında teslimatlarına aralıksız
devam ediyor. Daha önce Salihli İlçesi’ne 36 adet ATAK
otobüsü teslim eden Karsan, bu kez Akhisar’a toplam 74
adet araç teslimatı gerçekleştirdi. Karsan’ın teslim ettiği
araçların 32’sini ATAK otobüsleri ve 42’sini modern JEST
minibüsleri oluşturdu.
Sektörün Dinamiklerini Değiştiren Otobüs: Toplu
taşıma ailesinin 8 metrelik üyesi Karsan ATAK, yüksek
yolcu kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, modern
tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, iyi yol tutuşu
ile kullanıcılardan alçak tabanlı yapısı, kolay erişimi,

panoramik iç tasarımı, bağımsız süspansiyonları
ve sunduğu konforla da yolculardan büyük beğeni
topluyor. Son teknoloji donanımları içeren Karsan
ATAK, rakiplerinden ayrıştığı özellikleriyle sektördeki
dinamikleri kısa sürede değiştirmesiyle de ön plana
çıkıyor.
Toplu Taşımacılıkta Yükselen Değer: 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 sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan
araç içi kablosuz internet bağlantısıyla da iletişimdeki
engelleri kaldırıyor. Birçok çağdaş özelliği ile ideal bir
toplu taşıma aracı olan JEST, yakıt ekonomisiyle de
tercih ediliyor.

MANISA SALIHLI’YE 36 ATAK!
Karsan, Manisa Salihli’ye “Toplu
Ulaşımda Dönüşüm” projesi
kapsamında 36 adet Karsan ATAK
otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

K

arsan, Manisa’nın Salihli ilçesinde “Toplu
Ulaşımda Dönüşüm” projesi kapsamında
36 adet ATAK modelini törenle teslim etti.
Anahtar teslim törenine Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye
Başkanı Zeki Kayda, Karsan Pazarlama Satış
Müdürü Kaan Erkırtay ve çok sayıda davetli katıldı.

Karsan’ın ATAK modeli, 60 kişilik yolcu kapasitesi,
engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın
arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans
ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız
ön süspansiyonu ile çağdaş, konforlu ve güvenli bir
toplu taşıma sağlıyor.
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MERSİN CUMHURİYET KOOPERATİFİ’NE
ARAÇ TESLİMİ

M

ersin Cumhuriyet
Kooperatifi tarafından
sene başında sipariş
edilen araçlar
Özmehmetler Bayi tarafından
teslim alındı. Toplamda 5 araç
sayısına ulaşan kooperatif, araçları
şehiriçi toplu taşımada kullanıyor.

KAHTA BELEDİYESİ
10 ADET JEST ALIMI YAPTI

K

ahta Belediyesi 10 adet JEST alımı yaptı. Araçlar
belediye bünyesinde kentiçi ulaşımda kullanılıyor.
Bayi Yeşilçınar’a yapılan teslimata Kahta
Belediyesi’nden Ulaşım Müdürü Mesut Delikanlı
ve şoförler de katıldı.

KARSAN’DAN ROMANYA SUCEAVA VE
BRAILA’YA JEST VE ATAK TESLİMATI
Suceava’ya teslimat
Karsan, Suceava Belediyesi’nin ihalesini kazanarak
10 adet JEST teslimatı gerçekleştirdi. Araçlar şu
anda belediye iştiraki olan ve Suceava şehrinde
ulaşımı sağlayan Transport Public Local SA şirketi
tarafından kullanılıyor. Şirket şu anda 33 otobüs ve
10 adet Karsan JEST E5’ten oluşan bir filo kullanıyor.
Teslimat, beşer adet olmak üzere 24 Haziran 2015
ve 1 Temmuz 2016 tarihlerinde yapıldı.

ISLAHİYE‘YE
JEST TESLİMATI
YAPILDI

Braila’ya teslimat

Karsan, Braila Belediyesi’ne 4 adet ATAK ve
12 adet JEST olmak üzere toplam 16 adet araç
teslimatı gerçekleştirdi. Araçlar şu anda belediye
iştiraki olan ve Braila şehrinde ulaşımı sağlayan SC
Braicar SA şirketi tarafından kullanılıyor. Şirketin
bununla birlikte toplam 75 aracı oldu. Teslimat, 23
Aralık 2015’te 4 adet ATAK, 13 Ekim 2016’da 9 adet
JEST E5 ve 15 Kasım 2016’da 3 adet JEST E6 olmak
üzere üç seferde yapıldı.”

Ö

zmehmetler Bayii’sine
yapılan 15 adet araç
teslimatına Islahiye Belediye
Başkanı Kemal Vural,
belediye çalışanları ile kent esnafı da
katıldı. Araçlar, Islahiye şehir içinde
yolcu taşımacılığı yapıyor.

YUNANİSTAN N. SMIRNI’YE
KARSAN’DAN JEST

S

mirni şehiriçi toplu taşımada kullanılmak üzere
araç tercihini Karsan’dan yana kullandı. Bugüne
kadar toplamda 2 adet JEST, 2 adet ATAK satışı
gerçekleşen Yunanistan’da araçlar güncel hayatta
toplu taşımada kullanılıyor.

20
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FETHIYE’YE
128 ADETLIK
JEST TESLIMATI!
Karsan, Fethiye’nin toplu ulaşımdaki yeni yüzü
oldu. Karsan tarafından satışı gerçekleştirilen
128 adet JEST düzenlenen törenle Fethiye’deki
kooperatiflere teslim edildi.

teslimatlar / ihaleler

K

uruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da yer
alan iki ayrı fabrikasında hem iç pazar hem
ihracata yönelik çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi
gerçekleştiren Karsan, ulaşımda modern dönüşüm
yapmak isteyen belediyelerin tercihi olmaya devam
ediyor. Bu çerçevede, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin
şehir genelinde vatandaşların daha modern ve güvenli
seyahat etmesi için başlattığı ulaşımda dönüşüm
çalışmalarının Fethiye ayağında tercih Karsan JEST
oldu. Fethiye’deki kooperatiflere 128 adet engelli erişimli
Karsan JEST teslim edildi. Proje kapsamında yenilenen
araçlar gerçekleştirilen törenle Fethiye İlçesi’ndeki
kooperatiflere teslim edildi. Teslimat törenine Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ulaşım
Dairesi Başkanı Alper Kolukısa, belediye yetkilileri ve
kooperatif üyeleri katılım gösterdi.
Şehiriçi toplu taşımacılık için tasarlanmış Karsan JEST,
sıfının en iyi yolcu minibüsü olma özelliği taşıyor. Yolcu
konforu için her ayrıntının düşünüldüğü JEST, alçak
tabanlı olmasıyla yaşlı ve engelli bireylerin ulaşımı için
kolaylık sağlıyor. Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla
mükemmel yakıt ekonomisi sunan Karsan JEST, sessiz ve
çalıskan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en
iyi verimin sağlanmasına yardımcı oluyor.

21
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BALIKESİR,
KARSAN’DAN TESLİM
ALDIĞI 26 ADET JEST
VE 4 ADET ATAK İLE
TOPLU TAŞIMADA
YENİ DÖNEME GEÇTİ

K

arsan’ın, piyasaya çıktığı günden bu yana Türkiye
genelinde birçok belediye tarafından tercih edilen
minibüs modeli JEST, Balıkesir’in Gönen ilçesinde
de hizmet vermeye başladı. 12 Mayıs’ta Gönen
Hükümet Meydanı’nda düzenlenen törenle, 26 adet
JEST ve 4 adet ATAK ilçeye teslim edildi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Gönen Kaymakamı Hüseyin Parlak, Gönen Belediye Başkanı
Hüseyin Yakar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Taylan Engin ve İsmail Çur ve Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistemler Daire Başkanı Av. İrem Kaan katıldı. Törende Karsan’ı Karsan Pazarlama Bölge Müdürü Oktay Güven
temsil etti.

Karsan’ın Gönen’e yaptığı
son teslimat ile birlikte
Balıkesir’de hizmet veren
JEST’lerin sayısı 172,
ATAK’ların sayısı da 126 oldu.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, amaçlarının vatandaşlara kaliteli, konforlu
ve güvenli ulaşım hizmeti sunmak ve bu hizmeti Balıkesir
geneline yaymak olduğunu söyledi. Uğur, Balıkesir ve ilçelerinde günlük 200 bin yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini de belirtti. Bugüne kadar Balıkesir’in toplu taşıma
hizmetleri için 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Uğur sözlerine şöyle devam etti; “Gönen
ilçemizde Balıkesir Toplu Taşıma tarafından güvenilir, kullanımı kolay, çağdaş bir Elektronik Ücret Toplama Sistemi
faaliyete geçti. Balıkesir genelinde uzman bir ekip ile hazırladığımız toplu ulaşım ana planı kapsamında, çağın şartlarına uygun, klimalı, alçak tabanlı, engelli uyumlu yeni toplu
taşıma araçları ile vatandaşların güvenli, dakik, konforlu
ulaşım ihtiyacı karşılandı. Amacımız bu sistemi taşımacı
esnaf ile birlikte Balıkesir geneline yayarak vatandaşlarımıza kaliteli, konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunmak.”
Bugüne kadar Balıkesir’e 122 adet ATAK otobüsü ve 146
adet JEST minibüsü teslim eden Karsan, bu son teslimat ile
birlikte il genelinde hizmet veren JEST minibüslerinin sayısını 172’ye, ATAK otobüslerinin sayısını da 126’ya çıkartmış
oldu.
Yeni teslim olan JEST minibüsleriyle birlikte Gönen ilçesi;
engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, yüksek tavanlı, klimalı, kamera sistemine ve elektronik ücret toplama sistemine sahip modern minibüslere geçiş yapmış oldu. Karsan
JEST minibüsleri ve ATAK otobüsleri, kesilen kurdelenin
ardından hizmete alındı. Bir Karsan JEST minibüsü ile ilçe
merkezinde şehir turu yapan Başkan Uğur’a, vatandaşlar
da yeni araçlarla ilgili beğenilerini ifade etti.

BALIKESIR’IN TOPLU ULAŞIMINA
KARSAN İMZASI!
Karsan, Türkiye’nin dört bir
yanındaki teslimatlarına
hız kesmeden devam
ediyor. Son olarak
Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’ne 11 adedi
ATAK ve 10 adedi JEST
olmak üzere toplam
21 adet araç teslimatı
gerçekleştirdi. Balıkesir’e
yaptığı teslimatlarla şehre
imzasını atan Karsan,
böylece toplamda 220
adet JEST ve 153 adet
ATAK sayısına ulaşarak
bölgenin ulaşımına
büyük katkıda bulunmayı
sürdürdü

B

alıkesir Toplu Taşıma’da (BTT) kullanılmak üzere teslim
edilen 11 adet ATAK otobüsü ve 10 adet JEST minibüsü
düzenlenen törenle hizmete alındı. Teslimat törenine
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur,
İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Meclis Üyeleri, Genel Sekreter
Yardımcısı, Ulaşım Daire Başkanı ve Karsan Pazarlama Genel
Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay,
Kamu Satış Müdürü Adem Ali Metin ve vatandaşlar katıldı.
Teslimat töreninde konuşan Karsan Pazarlama Genel Müdürü
Muzaffer Arpacıoğlu, “Balıkesir’in bizim için ayrı bir yeri var... Alçak
tabanlı, engelli erişimli, kamera kayıt özellikli, USB şarjlı yenilikçi
araçlarımızla Balıkesir halkına en iyi hizmeti sunmaktayız. Artık
Karsan markasıyla bütünleşmiş olan şehrimizde her gün 400’e
yakın Karsan aracı Balıkesirlileri evlerine, işlerine ve okullarına
taşıyor. Diğer yandan satış sonrası hizmetlerde de her zaman
kullanıcılarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.
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HYUNDAI H350’LER
TRABZON’DA HİZMETE
BAŞLADI
Karsan üretimi 55 adet Hyundai H350 Minibüs, Trabzon
Merkez ile Of ilçesi arasında toplu taşımacılık hizmeti
vermek üzere kooperatife teslim edildi.

teslimatlar / ihaleler

K

arsan’ın iş ortağı Hyundai Motor Company
ile yaptığı anlaşma kapsamında Nisan
2015 tarihinde üretimine başladığı
Hyundai H350 marka araçlar, artık
Trabzonluların ulaşımını sağlıyor. Trabzon Merkez
ile Of İlçesi arasında toplam 55 adet aracıyla toplu
taşımacılık hizmeti veren kooperatif, durakta
hizmet veren araçlarının tamamını yenileme
kararı alarak, 55 adet Hyundai H350 model 16+1
minibüsü Karsan’ın Trabzon bayisi Hasanbaşoğlu
Otomotiv’den teslim aldı.
Trabzon Merkez ile Of İlçesi arasında hizmet
vermeye başlayan 55 adet Hyundai H350 Minibüs
Of filosuna özel sunulan H350 Minibüsler, en fazla
16 + 1 koltuk kapasitesi olup 4.1 ton ağırlığında ve
170 beygir motor gücüne sahip. Ayrıca yatar tipte
konforlu koltukları, klima üniteli türbin tavanı ile
yolculara; körüklü sürücü koltuğu, navigasyon

25

ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlarla da
sürücülere konfor vaad ediyor.
Teknik ve donanım özelliklerine bakıldığında,
H350 araçlar tüm güncel regülasyonlara uyum
sağlayan, personel – okul ve turizm taşımacılığı
için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. Geniş/ferah
iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları
ve fonksiyonel donanımlarıyla H350 Minibüs
hem kullanıcısına hem de yolcularına çağdaş
ve konforlu bir yolculuk vaad ediyor. İlk bakışta
projeksiyon tip LED farlarıyla dikkat çeken
Hyundai H350 Minibüs işe, okula, eve ya da
tatile giderken seyahat için tercih edilen ideal bir
ürün olma özelliği taşıyor. Maksimum güvenlik
ve korumanın standart olduğu H350’ler sahip
oldukları geniş kapsamlı emniyet teknolojisi
sayesinde kaza öncesinde ve anında sürücü ve
yolcuların korunmasına da yardımcı oluyor.
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K

arsan; 21-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında
düzenlenen 5. Comvex Ticari Araçlar, Otobüs
ve Tedarik Sanayi Fuarı’nda Hall 2’de yer
alan standında Bursa fabrikasında üretimini
gerçekleştirdiği en yenilikçi ürünlerini sergiledi. 21
Mayıs’ta Karsan standında gerçekleştirilen Basın
Toplantısı’nda konuşan Karsan Pazarlama Genel
Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu; ulaştığı %37’lik pazar
payı ile bugün Türkiye’nin en çok tercih edilen minibüs
modellerinden biri olan JEST’in 4000. aracını PendikKadıköy hattında çalışan Tayfun Yazıcı’ya teslim
etmekten gurur duyduklarını söyledi. Tören JEST
müşterisine verilen temsili anahtarla yapılan fotoğraf
çekimi ve JEST şeklindeki pasta kesiminin ardından son
buldu.

KARSAN,
JEST’İN
4000.’SİNİ
COMVEX
FUARI’NDA
SAHİBİNE
TESLİM ETTİ

Yarım yüzyıllık geçmişiyle
ve bağımsız yapısıyla
Türk otomotiv sanayiinin
güzide kurumlarından
Karsan; toplu taşımacılık
sektöründe kuralları
yeniden yazdığı minibüs
modeli JEST’in 4000.’sini
katıldığı Comvex Fuarı’nda
sahibine teslim etti. Tam
alçak taban ve rampa
uygulamasıyla belediyelerin
ilk tercihi haline gelen JEST
minibüsler, Mayıs 2013’ten
Mayıs 2016’ya kadar Türkiye
çapında 50 ilde tercih edildi.

Geçmişimizle Gururluyuz, Geleceğimizi Kutluyoruz
Toplantıda yaptığı konuşmada 2016’nın Karsan’ın
50. kuruluş yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Genel
Müdür Arpacıoğlu; “Türkiye’de ulaşımda kentsel
dönüşümü başlatan; tasarlayıp ürettiği araçlarla dünya
markalarıyla rekabet eden; ticari araç üretiminde
dünyanın en büyük markalarının güvenini kazanan
Karsan; 50. yılında geçen gurur dolu 50 yılın yanısıra;
bugününü de kutluyor ve başarı dolu bir geleceği
müjdeliyor. 1.200’ün üzerinde Karsan çalışanı ve
250 kişilik Ar-Ge personelimizin emeği ve katkıları
ile bugüne kadar 275 binin üzerinde araç üretimi
gerçekleştirdik. Kararlılıkla geçen 50 yılın ardından
ulaşımda Türkiye’nin markası olmanın gururu ile
insan hayatına, teknolojiye ve çevreye “artı değer”

katmaya devam ediyoruz. Hem de 1966 yılındaki o ilk
heyecanımızla” dedi.
Arpacıoğlu; Karsan ürünlerinin, mevcut araç veya
platformlardan türetilerek değil, amacına uygun
olarak müşteri beklentilerine göre, uygun teknoloji,
inovasyonlar ve Hexagon Studio ile yürütülen
uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları neticesinde hayata
geçirildiğini de vurguladı.
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ve katkıları ile bugüne kadar 275 binin
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Karsan’ın Bursa fabrikasında üretilen 12m Citymood’lar;
ergonomik sürüş pozisyonu, rahat, konforlu ve geniş
sürücü bölmesi, sürücülere mükemmel görüş alanı ve şehir
içi trafiğinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor.
Otobüste kullanılan NEF 6 Fiat Powertrain Technologies
(FPT) motoru ise işletmelere ekonomiklik ve bakım
kolaylığı sağlıyor.

Türkiye’de Engelsiz Erişimi Sahiplenen Marka
Karsan 5.Comvex Fuarı’nda üç farklı markaya ait
10’un üzerinde ürününü sergiledi.

Karsan Üretimi Hyundai H350 Serisi, Çeşitli Üst Yapı
Seçenekleriyle İlk Kez Comvex’te Sergilendi
Hyundai H350 Serisinin 12.8m3 hacimli Panelvan’ı, 16+1
Okul Aracı, 9+1 VIP Minibüs, Acil Yardım Ambulansı ve
Kasalı Pick-Up modelleri ilk kez Comvex’le birlikte ulusal
bir fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Panelvan, modüler bir yük sabitleme sistemi ile raf
sistemine dönüşebilecek bir alt yapıya sahipken; 16+1 okul
aracı ise orjinal fabrika çıkışlı Hyundai tasarımı bir minibüs
olma özelliğini taşıyor.

Karsan JEST’in Euro 5 motorlu, 10+4 ve 11+4 otomatik
rampalı olmak üzere iki farklı modeli Karsan
standında yer aldı. Engelli vatandaşların toplu
ulaşım hakkını gözeten “Engelsiz Erişim” yasa ve
yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan JEST,
etkin ve verimli bir toplu taşıma aracından beklenen
tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.
“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu
doğrultusunda herkes için eşit ulaşım şartları
sunmayı hedeflediklerini belirten Arpacıoğlu;
“Türkiye’de engelsiz erişimi sahiplenen bir marka
olarak bu yaklaşımımızı standımıza da yansıttık.
Engelli sandalye şarj üniteleri, araçlarımızın
rampaları, basın toplantımız esnasında işaret dili
kullanıyor olmamız; engelsiz ulaşımını bir sosyal
sorumluluk olarak gördüğümüzün ve engelli bireyleri
her zaman kucakladığımızın bir göstergesi” diye
konuştu.
Sektörün Dinamiklerini Değiştiren Otobüs: ATAK
Karsan markalı toplu taşıma ailesinin 8 metrelik

üyesi ATAK ise Euro 6 otomatik vitesli versiyonu
ile fuarda yerini alıyor. ATAK, pazara girişinin birinci
yılında tüm yerli otobüs üreticilerinin ürünlerinin
bulunduğu segmentte 2015 yılında %32 gibi bir pazar
payı başarısı elde etti.
Karsan’ın Yüksek Konfor Sunan Otobüsü: STAR
Karsan’ın gerçek otobüs teknolojisi ile ürettiği modeli
STAR; kesintisiz bagaj bölmesi, arkadan motoru,
bağımsız süspansiyon gibi özellikleriyle yolcu ve
sürücüye yüksek konfor sunan bir otobüs modeli. 8
metrelik STAR, 31 kişiye kadar ulaşan yolcu taşıma
kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı
oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler
arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara cevap veren bir
otobüs. Her iki yanından erişim imkanı sağlayan 4.25
m3’lük geniş bagaj hacmi ile de sınıfında lider bir araç.
Karsan Üretimi 12m Dizel Euro 6 Citymood, Modüler
Yapısı ve FPT Motoru ile Dikkat Çekiyor
İtalyan Otobüs Endüstrisi (IIA-Industria Italiana
Autobus) lisansıyla Karsan fabrikalarında üretilen
12 metre dizel Euro 6 Citymood otobüsü de Karsan
standında yer aldı. Engelli erişimine uygun, şehir içi
alçak tabanlı otobüs, üstün tasarım ve teknolojik
unsurlara sahip.
12m Citymood, Karsan’ın ürettiği diğer boyutlardaki
Citymood’lar ile aynı modülariteye sahip olması
sebebiyle çok sayıda ortak parça ve sistem içeriyor.
Böylece Citymood ailesinin çeşitli kapasitelerdeki
üyelerini çalıştıran işletmeler, ortak parça kullanarak
işletme maliyetlerini azaltabiliyorlar.

Karsan standında ayrıca Hyundai minibüsün VIP ve Acil
Yardım Ambulansı gibi çeşitli üst yapı seçenekleri de yer aldı.
Stantta, açık kasalı pick-up da sergilendi.
Kapalı kasa pick-up aracı ile Cenaze Nakil Aracı ise dışarıda
park alanında sergilendi. Bir adet Hyundai Panelvan aracı da
fuar süresince test için park alanında yer aldı.
Karsan sektörde edindiği yarım yüzyıllık tecrübe ile pazara
sunduğu; geniş kapsamlı, sürdürülebilir, yenilikçi ve
ekonomik ürünlerini; “Geçmişimizle Gururluyuz. Geleceğimizi
Kutluyoruz” temasıyla 21-24 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 5. Comvex Ticari
Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuarı’nda sergiledi.
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Karsan, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından
biri olan IAA Hannover Fuarı’nda elektrikli JEST
modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Karsan CEO’su
Okan Baş, “Seri üretime hazır hale getirdiğimiz,
Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli minibüs modeliyle
gururla Avrupa’da yerimizi aldık. Elektrikli
JEST’i öncelikle Avrupa’nın en gözde ticari araç
fuarında tanıtarak farklı ülkelerden siparişler
alabilmeyi arzu ediyoruz” dedi.
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JEST, engelli erişim özelliğiyle %100
yolcu taşımak üzere sıfırdan tasarlanmış
bir minibüs. Aynı zamanda düşük yakıt
tüketimine, düşük bakım maliyetlerine ve
üstün güvenlik donanımlarına sahip bir araç.

K

arsan, Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli minibüs
modelini dünyanın en önemli ticari araç
fuarlarından biri olan IAA Hannover’de tanıtmış
oldu. Yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan
Karsan JEST’in elektrikli versiyonunun dünya tanıtım
etkinliğiyle ilgili görüşlerini ifade eden Karsan CEO’su
Okan Baş, “Türkiye’de ilk kez geliştirilip üretilen
elektrikli minibüs modelini hayata geçirmek ve bunu
Avrupa’nın en önemli fuarlarından birinde görücüye
çıkartmak Karsan’a nasip oldu. Bunun için emek veren
tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.
165 km’lik menzile sahip olan sıfır emisyonlu, elektrikli
Karsan JEST’in menzil uzatıcı ek sistemler ile toplam
menzilinin 300 km’nin üzerine çıkabildiğine dikkat
çeken Karsan CEO’su Okan Baş, “Seri üretime hazır,
sıfır emisyonlu elektrikli Karsan JEST, aynı zamanda
ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk elektrikli
minibüs modeli olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor.
Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk
elektrikli minibüs unvanına da sahip Karsan JEST,
tüm ülkeler için dar şehir yollarında kullanıcılar için en
çevreci çözümü sunuyor. 80 km/s’lik maksimum hıza
sahip elektrikli JEST’i öncelikle burada tanıtarak farklı

ülkelerden siparişler alabilmeyi arzu ediyoruz” diyerek
sözlerini sürdürdü.
Karsan JEST’in 3 yılda Türkiye olduğu kadar dünya
çapında farklı ülkelerde de çok sevildiğine ve tercih
edildiğine dikkat çeken Baş, “Büyük şehirlerin toplu
taşımacılık sistemlerinde arterlerin beslenmesi
ihtiyacı ile tasarlanan, Karsan’ın yolcu taşıma ürün
ailesinin 6 metrelik boyuyla en küçük üyesi olan
JEST, engelli erişim özelliğiyle %100 yolcu taşımak
üzere sıfırdan tasarlanmış bir minibüs. Aynı zamanda

düşük yakıt tüketimine, düşük bakım maliyetlerine
ve üstün güvenlik donanımlarına sahip bir araç. İlk
lansmanından bu yana sadece İstanbul’da 120 farklı
hatta, 2.150’den fazla kişinin tercihi oldu. Türkiye
genelinde ise 50’nin üzerinde ilde 4.000 adedin
üzerinde satış ile toplu taşımacılığın en çok tercih edilen
minibüs modellerinden biri olarak yine Karsan JEST ön
plana çıkıyor. Karsan JEST, bugün sadece Türkiye’de
değil kıtalar arasında da tercih ediliyor. Karsan JEST,
Avrupa’da ilk olarak Romanya’da Oradea Belediyesi
yolcu taşımacılığı filosunda hizmet vermeye başlamıştı.
Dominik Cumhuriyeti’nde Punta Cana Uluslararası
Havalimanı’na satışı gerçekleştirilen JEST’lerle birlikte
Karsan ilk kez Amerika kıtasına da giriş yapmıştı. Hali
hazırda Karsan JEST, Avusturya, Macaristan, Almanya,
Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’da da kullanılıyor”
açıklamalarında bulundu.
Almanya’da gövde gösterisi yapan Karsan, IAA Hannover
Ticari Araç Fuarı’na toplam beş araçla katıldı. Elektrikli
JEST’in yanı sıra fuarda JEST’in Euro VI dizel versiyonu da
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alçak tabanlı, şehir içi
toplu taşımaya uygun 8.15 m uzunluğundaki ATAK ve 12
m uzunluğundaki Citymood ile 8.15 m uzunluğundaki 31
yolcu kapasiteli Intercity Star da fuarda sergilendi.
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KARSAN PAZARLAMA’DAN
TÖHOB’A DESTEK

KARSAN,
MARMARA
BELEDİYELER
BİRLİĞİ
BAŞKANLAR
ZİRVESİ’NDE
ATAK ARACINI
SERGİLEDİ

TÖHOB 4. Olağan Genel Kurulu’na sponsor olan Karsan Pazarlama, iki gün süren
organizasyon boyunca 12 m Dizel Citymood ve ATAK otobüslerini sergiledi.

K

arsan Pazarlama, 20-21 Şubat tarihlerinde Titanic
Business Hotel Kartal’da gerçekleştirilen Tüm
Özel Halk Otobüsleri Derneği’nin (TÖHOB) 4.
Olağan Genel Kurulu’na sponsor oldu. Özel halk
otobüsü sektörünün çatı kuruluşu olan TÖHOB’un Genel
Kurulu’nda Karsan Pazarlama’yı Ağır Ticari Araç Satış
Müdürü Rüştü Başargan, Satış Bölge Yöneticileri Oktay
Güven, Ercan Şerifoğlu ve Coşkun Tokan temsil etti.
Karsan araçlarının yer aldığı bir tanıtım filmiyle açılışı
gerçekleştirilen Genel Kurul’da konuşma yapan
Satış Müdürü Rüştü Başargan; bu yıl sektörde 50.
yılını kutlayan Karsan’ın, Türk otomotiv sanayinin
en köklü firmalarından biri olduğuna vurgu yaptı.
Başargan sözlerine şöyle devam etti; “Karsan, yarım
yüzyıldır ticari araç segmentinde kendi markası da
dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim
yapıyor. Ana üretici (OEM) iş kolu kapsamında toplu
taşımacılık segmentinde ürettiği Karsan markalı
JEST, ATAK ve STAR ürünleriyle pazarda önemli bir
yer alıyor. 2014 yılında pazara sunduğu ve ilk yılında
kendi segmentinde %32 gibi bir pazar payı başarısı
elde eden 8 metrelik ATAK, son teknoloji donanımları
içeren bir otobüs. ATAK, yüksek yolcu kapasitesi ve
düşük yakıt tüketimine sahip bir araç. Ayrıca modern
tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, iyi yol tutuşu ile
de kullanıcılar tarafından tercih edilen bir model. Alçak

tabanlı yapısı, herkes için kolay erişim sağlaması,
panoramik iç tasarımı, bağımsız süspansiyonları ve
sunduğu konforla yolcular tarafından büyük beğeni
topluyor”. Karsan’ın 2010 yılında İtalya’nın önde gelen
otobüs üreticisi BredaMenarinibus, yeni adıyla IIA
(Industria Italiana Autobus/ İtalyan Otobüs Endüstrisi)
marka otobüsleri üretmek, satmak ve ihraç etmek
üzere şirketle anlaştığını da hatırlatan Başargan,
Bursa fabrikasında üretilen otobüslerin alınan ihaleler
sonrasında İstanbul, Konya ve Kocaeli Belediye’lerinde
toplu ulaşım hizmetine sunulduğunu aktardı. Bu
araçların büyük bir kısmının doğalgazlı olduğunu
vurgulayan Başargan, belediyelerin düşük yakıt
giderlerinden memnun olduğunu da söyledi. Başargan,
İstanbul’da çalışan 240 adet doğalgazlı otobüs için
İETT’nin Kağıthane Garajı’nda Avrupanın ikinci,
Türkiye’nin ise en büyük dolum tesisini kurduklarından
bahsetti ve yaklaşık 1.000 adet 12m ve 18m tam alçak
tabanlı, engelli erişimine uygun otobüsün kamu
hizmetinde çalıştığını söyledi.
Karsan Pazarlama, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen TÖHOB 4. Olağan Genel Kurulu’nun
fuaye alanında yer alan standında araçlarıyla ilgili
ziyaretçileri bilgilendirirken; dışarıda sergilediği ATAK
ve 12m Dizel Citymood otobüsleri ile de ziyaretçilere
araçları yakından inceleme olanağı sundu.
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Marmara Belediyeler Birliği Başkanlar
Zirvesi, 11-14 Şubat tarihleri arasında
İzmir’in Balçova bölgesinde
gerçekleşti. Karsan’ın sponsor olduğu
etkinlikte Marmara Bölgesi’ne yön
veren başkanlar yerel yönetimlerin
sorunları ve hedeflerine ilişkin görüş
alışverişinde bulundu.

Z

irvenin açılışında
kısa bir “hoş
geldiniz”
konuşması yapan
İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun ardından
Marmara Belediyeler
Birliği ve Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe, altı ayda bir birlik
belediye başkanları ile
farklı kentlerde bir araya
geldiklerini ve bu kez
İzmir’de toplandıklarını
belirtti.
Şehirleri geleceğe taşıyacak
çözüm önerilerinin
konuşulduğu toplantının
bu seferki ana gündem
maddesi; değişen dünyada
yerel yönetimlerin rolü oldu.
Üç gün süren zirve boyunca
Karsan da toplantının
gerçekleştiği otelin fuaye
alanında “İşinize ve

Hizmetinize Sınıf Atlatın”
sloganıyla açtığı standında
ziyaretçilere ürünleriyle
ilgili bilgi verdi. Karsan dış
alanda sergilediği engelli
erişimine uygun, 8 metrelik
ATAK marka otobüsünü de
ziyaretçilerin beğenisine
sundu.
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H350 serisi araçlar,
sessiz ve yüksek
performanslı bir
sürüş deneyimi
sunarken,
dayanıklılığı ve
güvenliği de en üst
düzeye taşıyor.

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.

İ

SAROD’un bu yıl üçüncüsünü
düzenlediği Eğitim Seminer’inde
yer alan Karsan Pazarlama,
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 3 ton ila 6 ton arasında
değişen panelvan, 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.

GEBZE TOPLU TAŞIMACILAR
BİRLİĞİ ÜYELERİNE TANITILDI

K

arsan’ın Nisan 2015 tarihinde Bursa
Hasanağa fabrikasında üretimine
başladığı ve Karsan Pazarlama’nın
Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü
Hyundai marka H350 aracı düzenlenen kahvaltılı
bir organizasyonda Gebze Toplu Taşımacılar
Birliği (GETAB) üyelerine tanıtıldı. Gebze Balçık’ta
yer alan Life Port Hotel’de gerçekleştirilen
tanıtım toplantısına; GETAB Başkanı Ziyaettin
Yüzbaşıoğulları da dahil 110 üye katıldı. Toplantıda
Karsan Pazarlama’yı Satış Bölge Müdürü Burak
Kozakçı, Hyundai Truck & Bus’ı da Hyundai Ticari
Araç Genel Müdürü Min Seop Jung temsil etti.
Hyundai H350 serisi araçların tanıtım filmiyle
başlayan organizasyonda Hyundai H350
serisiyle ilgili beğenisini ifade eden GETAB
Başkanı Yüzbaşıoğulları, bu araçların sektörde
boy göstermesi için GETAB olarak Karsan’ı
destekleyeceklerini söyledi. Hyundai Ticari
Araç Genel Müdürü Min Seop Jung ise H350
araçlarının üretimine 2015 yılında en son
teknoloji ile donatılmış, yüksek üretim kalitesi
ve kapasitesine sahip Karsan fabrikalarında
başladıklarını hatırlatarak, Hyundai’nin 50 yıldır
ticari araç grubunda üretim yapan dünyanın en
büyük otomobil şirketleri arasında yer aldığını
belirtti. Karsan Pazarlama Satış Bölge Müdürü
Burak Kozakçı ise yaptığı sunumda, Hyundai H350

araçlarıyla ilgili detaylı bilgi aktardı. Konuşmaların
ardından GETAB üyeleri Hyundai H350 aracını
yakından inceleyerek, test sürüşleri gerçekleştirdi.
Hyundai’nin otomobil konforu ile müşterilerin bütün
ihtiyaçlarını karşılayacak elementleri birleştirerek
geliştirdiği H350 serisi araçlar, sessiz ve yüksek
performanslı bir sürüş deneyimi sunarken,
dayanıklılığı ve güvenliği de en üst düzeye taşıyor.
H350 serisinin minibüs, panelvan ve kamyonet
olmak üzere 3 ton ile 6 ton arasında değişen
üç farklı versiyonu bulunuyor. İki tip uzunlukta
üretilen H350 panelvanlar üstün yükleme
kapasitesinin yanında geniş ve yüksek sürgülü
kapıları ile yüklemede kolaylık ve hız sağlıyor. H350
minibüs versiyonu ise personel, okul ve turizm
taşımacılığında çağdaş ve konforlu yolculukların
adresi olarak dikkat çekiyor. Sağlam, dayanıklı
ve güvenilir şasi platform yapısı ile geniş üst yapı
seçeneklerine ve esnekliğine sahip H350 şasi
kamyonetler ise iki ayrı tip uzunlukta sunuluyor.
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1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy’de düzenlenen Engelsiz
Yaşam Fuarı-EYAF’a 4 gün boyunca 30’dan fazla ülkeden 200’e yakın firmanın ve
15 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Engelleri ortadan kaldıran ‘yerli’
2013 yılından bu yana EYAF Fuarı’na katılım
gösteren Karsan’ın JEST modeli, aynı
zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği
taşıyan ilk ve tek engelli dostu minibüsü
olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor.
Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk
minibüs unvanına da sahip Karsan JEST engelli
erişim kolaylığı sağlıyor. Karsan ailesinin 8
metrelik üyesi ATAK modeli ise 60 kişilik yolcu
kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı
yapısı, katlanır engelsiz erişim rampası, aracın
arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans
ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön
süspansiyonu ile öne çıkıyor.

EYAF’ta hedef ilk 3!
Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel
ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların
tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam Fuarı
EYAF, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da
katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler
adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyor. Konusunda dünyanın en büyük 6.
organizasyonu olmayı başaran EYAF Expo’nun
hedefi dünyada 3. büyük sırada yer almak olacak.

TÜRKIYE’NIN TEK
YERLI ENGELLI
DOSTU MINIBÜSÜ
JEST VE ENGELSIZ
ERIŞIM SUNAN
OTOBÜSÜ ATAK
ILE EYAF’TAYDIK!

Karsan Sponsorluğunda 2016 Engelli
Dostları Ödül Töreni
Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği’nin, ülkemizin
yerli üretimde gurur kaynağı olan Karsan firmasının
sponsorluğunda gerçekleştireceği “2016 Engelli
Dostları Ödül Töreni” 1 Aralık Perşembe Saat:
13.00’de Karsan standında gerçekleşti. Ödül
töreninde Karsan “Engelli Dostu Toplu Taşıma
Üretici Firması” ve “Engelli Dostu Özel Onur
Ödülü” olmak üzere 2 kıymetli ödüle layık görüldü.
2013 yılından itibaren Engelsiz Yaşam Fuarı’nı
destekleyen Karsan için, engelli vatandaşların
yaşamın tüm alanlarına diğer tüm vatandaşlar gibi
dahil olması, engellilerin de eşit ulaşım imkanına
sahip olması büyük önem taşıyor.
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ehirlere yönelik geliştirdiği sınırsız ulaştırma
çözümleriyle ön plana çıkan ve bu yıl kuruluşunun
50. yılını kutlayan Karsan, yaklaşık bir yıl içinde
yeni prototipini üreterek USPS’in deneme ve
değerlendirmesine sunacak.
Bursa’da yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar hem de
ihracata yönelik, çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern
toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan,
“Yeni Nesil Dağıtım Aracı (NGDV)” prototipi üretecek altı
firmadan biri olarak finale kalmayı başardı. ABD Posta
Servisi, filo yenileme ihtiyaçları için yapacağı ileriye dönük
planlamada bu deneme ve değerlendirmeleri hesaba
katarak seçim yapacak.
USPS, hazırladığı “Proje Bilgi İlanı”na verilen yanıtların
değerlendirilmesinin ardından, 15 tedarikçinin, NGDV (yeni
nesil dağıtım araçları) prototipleri geliştirmek üzere teklif
vermek için ön yeterliliğe sahip olduğuna karar vermişti.
Süreç kapsamında Karsan dâhil tüm firmalardan USPS’in
ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak teslimat araçlarıyla ilgili
tasarım sonuçlarını yansıtan teklifleri sunmaları istendi.
Titiz bir ön değerlendirme sürecinin ardından ABD Posta
Servisi, Yeni Nesil Posta Dağıtım Aracı (NGDV) satın alma
sürecinin bir sonraki aşaması kapsamında, 50 prototip
aracı üretecek olan altı önemli tedarikçiye ihaleyi verdi.
Seçilen altı tedarikçi arasındaki tek Türk firması olan
Karsan’la beraber AM General, Mahindra, Oshkosh,
Utilimaster ve VT Hackney firmaları da yer alıyor. İhale
bedeli 37.4 milyon dolar olarak açıklanırken, firmalara
başka tedarikçilerle ekip kurma veya taşeronla çalışma
imkânı da sağlanıyor. Karsan, prototiplerini bir Alman
otomotiv üreticisi ile birlikte geliştirecek.

KARSAN, AMERIKAN POSTA
SERVISI’NIN (USPS) YENI NESIL
DAĞITIM ARACI, PROTOTIP ÜRETECEK
ŞIRKETLER ARASINA GIRDI!

Karsan dâhil tüm tedarikçilere, prototiplerini geliştirmek ve
üretmek için tanınan süre ise ihalenin verilme tarihinden
itibaren yaklaşık bir yıl olarak açıklandı. ABD Posta
Servisi bu sürenin sonunda yaklaşık altı ay süreyle farklı
iklimlerde, coğrafi yapılarda, yerleşim merkezlerinde ve
teslimat ortamlarında araçları test etmeyi planlıyor. Yeni araç
prototipleriyle yapılacak olan testler, posta kutularının ABD
çapında teslimi dâhil olmak üzere, operasyonel ihtiyaçları
karşılama becerisinin de net biçimde ortaya konulmasına
yardımcı olacak.

Karsan, ABD Posta Servisi’nin (USPS) “Yeni Nesil Dağıtım Aracı”na ilişkin
olarak prototip geliştirme teklif çağrısına davet edilen ve ön yeterlilik alan 15
firmadan biri olmasının ardından posta idaresinin ileriye dönük filo yenileme
ihtiyaçlarını karşılamak üzere prototip geliştirme için sipariş alarak adını finale
yazdırmayı başardı.
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KARSAN’DAN GELECEĞİN
MODERN VE AKILLI TOPLU
TAŞIMACILIK ÇÖZÜMÜNE
İNOVASYON YATIRIMI
Karsan, bireysel ihtiyaçlara göre özel ulaşım çözümleri sunan dünyanın ilk
“Mobility-as-a-Service (MaaS)-(Ulaşımın bir Hizmet Olarak Sunulması)”
oluşumuna yatırım yaptı.

T

oplu taşımacılıkta yenilikçi hizmetlerin ortaya
çıkmasına öncülük eden Finlandiya menşeyli
dünyanın ilk “Mobility-as-a-Service” (MaaS)
oluşumu; ulaşım operatörlüğünü yeniden
tarifleyen, bireylerin ihtiyaçlarına göre ulaşım çözümleri
ve hizmetlerini tek bir uygulama üzerinden sunmayı
amaçlayan bir girişim. Karsan, “Sınırsız Ulaştırma
Çözümleri” vizyonuyla örtüşen, ulaşım sistemini çok
daha etkin hale getirmeyi hedefleyen bu girişimin
tetikleyicilerinden biri olma kararı aldı. Bu kapsamda 27
Ocak 2016 tarihinde MaaS’a girişimci sermayesi yatırımı
yaparak, Fransız menşeyli ulaştırma operatörü Transdev’in
yanı sıra çoğunluk paya sahip ortaklardan biri oldu. Karsan,
geleceğin entegre toplu taşımacılık çözümüne yaptığı
bu inovasyon yatırımı ile dünyadaki ulaşım trendlerini
Türkiye’ye getirmek üzere ilk adımı atmış oldu.
Karsan, Yeni Dünyanın Yeni Ulaşım Modeli olan “MaaS”
Çözümünü Türkiye’ye Getirmek Üzere İlk Adımı Attı
Dünyada sürekli artan ve değişen ulaşım ihtiyacının ülkeler
üzerinde yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkileriyle
baş edebilmek için kişilerin, özel araç kullanımından
ziyade toplu taşımacılığı tercih etmesi gerektiği kaçınılmaz
bir döneme giriliyor. Karsan, günümüzdeki dijital devrimin
ortaya çıkardığı fırsatları gelişmiş ulaşım modelleri için

bir çözüme dönüştürmek ve değer yaratmak adına
kendi yetenek ve kaynaklarını inovasyona odaklaması
gerektiğinin bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor.
Ancak ulusal ve yerel yönetim öncülüğü ve birlikteliği ile,
bu transformasyonun bir parçası olunabileceğine dikkat
çeken Jan Nahum sözlerine şöyle devam etti: “Dünyadaki
değişimi; ekoloji, teknoloji, ekonomi ve yaşam tarzı gibi
akımlar tetikliyor. Beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda
ulaşım sektörü, hem etkilenen hem de tetikleyici bir akım
olarak öne çıkıyor. İnsanlar güvenli, konforlu, ekonomik
ve hızlı ulaşım sağlamak istiyorlar. Mevcut araçlar veya
uygulamalar bu talebi en etkin şekilde tatmin etmeye
yönelik olsa da bütün bu sistemin tamamı bir hizmet
olarak sunulduğu takdirde değerli oluyor. MaaS oluşumu
tüm ulaşım kaynaklarını optimize eden, sektörün tümüne
bakarak kullanıcıların ihtiyaçlarına en doğru çözümü
sunan bir sistem.
Dünya artık “herşeyin bir hizmet olarak sunulması”
mantığında ilerliyor. Bizler bu akımın farkındalığıyla
vizyonumuzu 2009 yılında “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri”
olarak belirledik ve adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz.
Bu nedenle vizyonumuz ile bütünleşen, ulaşım sistemini
çok daha etkin hale getirmeyi hedefleyen MaaS

girişiminin tetikleyicilerinden ve
uygulamaya konmasında etkin ana
oyuncularından biri olmaya karar
verdik. Global pazarlarda rekabet
eden yenilikçi ürün tasarımlarımızın
da içinde yer aldığı sınırsız
ulaşım çözüm yaratıcılarından
biri olma niyetindeyiz. Türkiye
hizmet sektöründe birçok ilkin
gerçekleştiği örnek bir pazar.
İstanbul ise ulaşım çözümlerinde
öncü bir kimliğe sahip dünyanın
en büyük 25 megakentinden biri.
İstanbul bu nedenle bu tip bir
girişimin kolaylıkla filizlenebileceği
en uygun kentlerden bir tanesi.
Bugüne kadar hem uluslararası
hem de yerel düzeyde sürdürülen
akımların önünde seyreden
bu yeni hizmet anlayışının,
yerel yönetimlerin sahipliğinde
Türkiye’de etkin bir şekilde
uygulanacağını ve burada elde
edilecek başarının da çok hızlı
bir şekilde globalleşeceğinin

kanaatini taşıyoruz. Ve bu da
Türkiye’yi kent içi ve kentler arası
ulaşım sahasında dünyaya ulaşım
hizmeti ihraç edecek bir konuma
getirecektir.
“MaaS” Yolcuların Ulaşım
İhtiyaçlarına Tek bir Platform
Üzerinden Cevap Veriyor
Her gün bir noktadan diğerine
ulaşım sağlayan yolcular, akıllı
telefonlarına yükleyecekleri MaaS
uygulaması üzerinde kendilerine
sunulan entegre toplu ulaşım
alternatifleri arasından en uygununu
seçerek istedikleri noktaya
ulaşabilecekler. Böylelikle yolcular
MaaS uygulaması aracılığıyla,
bireysel araçlarından bağımsız
kendileri için en konforlu, en kısa
ve en ekonomik ulaşım çözümünü
seçme özgürlüğüne sahip olacak.
MaaS’ın asıl amacı; ulaşım ihtiyacı
olan bütün bireylere, ihtiyaçlarına
özel, ulaşım çözümleri sunmak.
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“KARSAN JEST”
12.TEKNOLOJİ
ÖDÜLLERİ’NDE
“JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ”
KAZANDI!

K

ıraça Holding iştiraki olan Hexagon Studio,
müşteri talep ve beklentilerine uygun olarak
Karsan Otomotiv için sıfırdan tasarladığı
minibüs modeli ‘JEST’ ile 12.Teknoloji
Ödülleri’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ aldı. TÜBİTAK, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD işbirliği
ile düzenlenen, 23 ilden 170 başvurunun yapıldığı ve 36
finalistin yarıştığı 12.Teknoloji Ödülleri’nin kazananları,
30 Mayıs 2016’da gerçekleştirilen Ödül Töreni’nde
açıklandı. 36 finalist arasında yer alan Hexagon Studio,
‘Karsan JEST Yenilikçi Minibüs Platformu’ projesiyle ‘Jüri
Özel Ödülü’ almaya hak kazandı.
Engelli vatandaşların toplu ulaşım hakkını gözeten
‘Engelsiz Erişim’ yasa ve yönetmeliklerine uygun
olarak tasarlanan JEST, etkin ve verimli bir toplu
taşıma aracından beklenen tüm özellikleri bünyesinde
barındırıyor. JEST, ‘Ulaşımda Kentsel Dönüşüm’
yaklaşımıyla pazara sunulduğu 2013 yılından bugüne

haberler

Pazarın ihtiyaç ve
beklentilerine göre
Hexagon Studio
tarafından sıfırdan
tasarlanan engelli
dostu, alçak tabanlı
Karsan JEST minibüsü;
TÜBİTAK, TTGV ve
TÜSİAD işbirliği
ile düzenlenen
12.Teknoloji
Ödülleri’nde “Jüri Özel
Ödülü” almaya hak
kazandı.

Hexagon Studio Genel Müdürü Tolga Kaan
Doğancıoğlu ise; “Gelecekte merkezinde insan
barındıran teknoloji ve inovasyonlar daha fazla
değer kazanacak. Tüketici ihtiyaç ve beklentileri her
zamankinden daha fazla önem taşıyacak. 12.Teknoloji
Ödülleri’nin bu yıl için belirlediği ‘insan odaklılık’ teması
gibi bizlerin de odağında insan esaslı teknolojiler yer
alıyor. Karsan Otomotiv için geliştirdiğimiz minibüs
modeli JEST; iniş-binişleri kolaylaştıran alçak tabana
ve engelli, çocuklu, yaşlı, obez tüm bireyler için eşit
ulaşım imkanı sunmaya yarayan otomatik açılır engelli
rampaya sahip JEST; yüksek tavanı, panoramik camları,
araç içi wi-fi gibi özellikleriyle sadece yolcularını
değil; çevreci ve ekonomik motoru, dar sokaklarda
dönüş kabiliyetini artıran yüksek manevra özelliği ve
düşük bakım giderleri ile kullanıcılarını da memnun
eden bir minibüs. JEST tüm bu özelliklerinin yanı sıra
tasarımıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Bu özelliğini
de 2014 yılında Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri yarışmasında almış olduğumuz ‘İyi Tasarım
Ödülü’ ile taçlandırmıştık. Kısa bir süre önce artık
devrini tamamlamış olarak kabul edilen, sehir içinde
yer alması istenmeyen bir segment içinden, hem
tasarım hem de teknolojik altyapısı açısından yenilikçi
ve çağdaş bir platform olarak ortaya çıkan JEST’in
başarısının ‘Jüri Özel Ödülü’ ile tescillenmesini çok
önemsiyorum. Bu ödül bizlere aynı yolda daha iyisi için
çalışma azmi ve hırsı veriyor” dedi.
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KARSAN JEST HAKKINDA:
•
•

•
•
•
•

•

Karsan markalı toplu taşıma ailesinin ilk
ve en küçük üyesi 6 metrelik JEST;
İniş-biniş hızını artıran alçak tabanı
ve otomatik açılan engelli rampasıyla
herkese eşit ulaşım imkanı sunuyor.
Çağdaş şehir içi ulaşımında bugünkü
modern büyük otobüslerin sağladığı her
türlü konforu sürücüsüne ve yolcusuna
sunmak amacı ile tasarlandı.
Yüksek tavanı, yolcuya göre yerleştirilmiş
her an dışarıyı görme fırsatı veren geniş
camları ile ferah bir seyir vaad ediyor.
Küçük ve orta boy şehirlerde büyük
otobüs görevlerini aynı hatlarda çok
daha ekonomik şekilde sunuyor.
Mahallelerden ve yan yollardan ana
ulaşım arterlerine aynı konfor ile erişim
sağlıyor.
Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde,
kısa dönme yarı çapı ile dar sokaklarda
kıvraklık göstererek, trafiğin akışını
rahatlatıyor.
Gelişmiş yol tutuşu ve frenleme
yetkinlikleri ile de seyir emniyeti sunuyor.

kadar yurt içi ve yurt dışı dahil 4.000 adedin üzerinde
satış elde etti.
‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ vizyonu doğrultusunda
herkes için eşit ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini
vurgulayan Karsan önceki CEO’larından Murat Selek;
“Her zaman sektörün ve trendlerin nabzını tutan bir
kurum olarak bizler kanunun devreye girdiği 2013
yılında, engelli erişimine uygun JEST minibüsümüzü
pazara sunduk. JEST, rakiplerinin aksine dünyada
seri olarak üretilen ilk 6 metre alçak taban minibüs
olma özelliğini taşıyor. Ürün geliştirme sürecinde
uyguladığımız teknolojik yenilikler, bugün
rakiplerimize göre gerek tasarım, gerekse verimlilik
alanında bizi bir adım öne çıkartıyor. Bugün Türkiye’nin
50 ilinde kullanılan JEST’ler, kendi segmentinde
%40’a yakın pazar payı elde etmiş durumda. Almış
olduğumuz bu ödül bizlere bir kez daha ne kadar
doğru yolda ilerlediğimizi göstermiş oldu” dedi.

12.TEKNOLOJI ÖDÜLLERI HAKKINDA:
Toplam 216 ön başvurudan değerlendirmeye
alınan 170 başvuru ile rekora koşan
Teknoloji Ödülleri’nde finale kalan 36 adet
şirketin %60’ını KOBİ’ler, %40’ını büyük
ölçekli işletmeler, %75’ini ise “Teknoloji
Ödülleri’ne ilk kez katılan şirketler oluşturdu.
Toplam başvuruların %34’ü bilişim, %29’u
makine imalat, %17’si elektrik-elektronik,
%11’i malzeme-kimya-çevre, %9’u ise
biyoteknoloji-yaşam bilimleri sektörlerinde
gerçekleşti. İlk olarak 1997 yılında 30 başvuru
ile hayata geçen Teknoloji Ödülleri’nde,
değerlendirmeye alınan 170 başvuru ile bu yıl
rekor sayıya ulaşıldı.
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KARSAN, TÜRK
OTOMOTİV
SANAYİNİN
“SA 8000
SOSYAL
SORUMLULUK
BELGESİ”NE
SAHİP İLK VE TEK
ÜRETİCİSİ OLDU
Yarım asırlık geçmişiyle Türk otomotiv sanayiinin en köklü kuruluşlarından olan
Karsan, TÜV SÜD firmasından “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi”ni alarak,
Türkiye’de otomotiv sektöründe bu belgeye sahip ilk ve tek üretici oldu.

T

ürkiye’nin alanında lider kuruluşu TÜV SÜD
firması tarafından 7-11 Mart 2016 tarihleri arasında
Karsan’da gerçekleştirilen SA 8000 Sosyal
Sorumluluk (Social Accountability) denetimi başarı
ile sonuçlandı. Böylece Karsan; markasının yurtdışında
varlığını güçlendirmek ve işveren markasına prestij
kazandırmak için, sahip olduğu ISO/TS 16949, ISO 9001,
ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikasyonlarına SA 8000
Sosyal Sorumluluk sertifikasyonunu da eklemiş oldu. Bu
sertifika ile birlikte Karsan, Türk otomotiv sanayiinde ilk
SA 8000 Sosyal Sorumluluk belgeli üretici kimliğine de
sahip oldu.
Karsan; uzun soluklu çalışmaların ardından, tüm yönetim
seviyelerine ve çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği
eğitimler, bilgilendirmeler, sosyal sorumluluk politikasının
yayınlanması, prosedür ve dokümantasyon hazırlıkları
ve denetçilerin çalışanlarla yaptığı birebir görüşmelerin
sonucunda tüm denetim etaplarından başarı ile geçti.
Karsan’ın aldığı SA 8000 Sosyal Sorumluluk belgesi,
uygun çalışma koşullarının, çalışana verilen değerin ve
şeffaf iletişim ortamının bir göstergesi oldu.

SA 8000; çocuk ve genç işçi çalıştırma, zorla ve
zorunlu çalıştırma, sağlık ve güvenlik, sendikal
örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi, ayrımcılık
ve insana saygı, disiplin uygulamaları, çalışma
saatleri, ücretlendirme ve haklar, yönetim sistemleri
gibi konularda sertifikanın beklediği detaylı
gerekliliklere sahip olmak anlamına geliyor.
Bugün 1.300’e yakın çalışana ve kardeş şirketi
Hexagon Studio’da 200’den fazla Ar-Ge personeline
sahip olan Karsan, kurulduğu 1966 yılından bugüne
kadar 275 binin üzerinde araç üretimi gerçekleştirdi.
Karsan, 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma
Çözümleri” vizyonu doğrultusunda toplu taşımacılığa
modern ürün ve hizmetler sunan, Türkiye’nin tek
bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak, her zaman
daha iyisini yapmak üzere faaliyetlerini sürdürecektir.
Karsan; geniş ürün gamı, dünya devleri tarafından
onaylanan üretim kalitesi, nitelikli iş gücü, bağımsız
yapısı ve sektörde edindiği 50 yıllık tecübe ile her
zaman iddiasını sürdüren bir şirket olmaya devam
edecektir.
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KARSAN, BURSA’NIN EN ÇEVRECİ
TESİSİ SEÇİLDİ!
BOSİAD’ın bu yıl ikincisini düzenlediği “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması”
kapsamında Karsan, 52 firma içinden seçilerek ödül almaya hak kazandı.

T

ürk otomotiv sanayinde 50’inci yılını kutlayan
Karsan, Hasanağa fabrikasıyla Bursa’nın en
çevreci tesisi ödülünü aldı. Bursa Valiliği’nin
desteğiyle Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Çevreye Duyarlı Sanayi
Tesisi Yarışması’ kapsamında Karsan, 52 firma içinden
seçilerek ödül almaya hak kazandı. Ödül töreni; Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa
Vali Vekili İbrahim Avcı’nın katılımıyla 1 Haziran’da
Bursa Hilton’da düzenlendi. Törende Karsan’ı
Mühendislik ve Teknoloji Müdürü Tayyar Tuğutlu
temsil etti.
Yarışma; OSB bünyesindeki firmaların hem mevzuat
gereği, hem de gönüllü olarak yaptıkları çalışmaları
duyurmaları ve çevreye katkılarını beyan ederek bu
konuda bir farkındalık yaratmaları amacıyla düzenlendi.
Bursa’daki OSB’lerin tamamının katılabileceği bu
yarışmayla; çevre altyapısını kurmuş, üretim ve hizmet
faaliyetlerinde hem mevzuat hem de uygulamada
gerçek bir çevreci yaklaşım sergileyen sanayi tesisleri
arasından en duyarlı olanların seçilmesi amaçlandı.
‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında üç
ayrı kategoriden oluşan yarışmaya; Bursa genelinde
toplam 52 firma katılım gösterdi ve sadece yedi firma
değerlendirme komisyonu tarafından saha ziyaretine
değer görüldü.

Toplamda yedi temiz
üretim uygulama örneği
sunan Karsan’ın, bu
uygulamalar içerisinden
TNV (boyahane enerji
geri kazanım sistemi) ve
atık mastik geri kullanım
uygulamaları komisyon
tarafından öncelikli olarak
değerlendirildi. Yapılan
değerlendirme neticesinde
Karsan, Kategori-1 ‘Çevreye
Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler’ kapsamında ödüle
layık bulundu. Plaketin yanısıra ödül alan üç firma, mini
elektrikli araç ve bir yıl boyunca tesislerinde yer alacak
‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi’ flamasının da sahibi oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karsan önceki
CEO’larından Murat Selek; “Bugün Karsan, üretim
kalitesiyle, gücü dünya devleri tarafından kabul görmüş,
Türk otomotiv sanayiinin en köklü firmalarından biri
konumunda. İnovasyon, teknoloji ve çevre odaklı
yaklaşımımız doğrultusunda geliştirdiğimiz araçlarımızla
her zaman sektörde fark yaratmayı amaç edindik.
Bursa’nın en çevreci tesisi seçilmiş olmamız bizler
için büyük bir gurur kaynağı. Çevre dostu tesisimiz ile
her zaman daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.
Karsan ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ vizyonu
doğrultusunda 6 metreden 18 metreye uzanan geniş bir
yelpazede ürün geliştirip üretiyor. Bursa’nın en
çevreci tesisi ödülünü alan; 90 bin metrekaresi
kapalı olmak üzere toplam 200 bin metrekarelik
Hasanağa fabrikası tek vardiyada yılda 18.200
adet araç üretme kapasitesine sahip. Bugün
Karsan markalı toplu taşıma ailesinin JEST,
ATAK ve STAR’dan oluşan tüm üyeleri
Hasanağa fabrikasında üretiliyor. 12m
ve 18m Menarini marka otobüsler de IIA
(Industria Italiana Autobus/ İtalyan Otobüs
Endüstrisi) lisansıyla üretiliyor. 2015 Nisan
ayından itibaren de aynı fabrikada Hyundai
H350 serisi araçların (panelvan, minibüs ve
kamyonet) seri üretimi gerçekleştiriliyor.
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İK UYGULAMA ORYANTASYONU
Oryantasyon sürecinde yeni atılımlar gerçekleştiren
Karsan, yeni çalışanlarının, işbaşı yaptığı andan itibaren
değerli olduğunu her an ve her şekilde hissedebilmesini
amaçlıyor.

K

arsan, oryantasyon sürecinde yeni atılımlar gerçekleştirdi. Sorumlu
ve mühendislerimiz artık hatta uygulama oryantasyonu sürecinden
geçiyorlar. Buna göre sorumlu ve mühendis yeni çalışanlarımız
montaj, kaynak ve boya hatlarında operatör kıyafetlerini giyerek
süreçlerin içinde yer alıyor, her bir birimle tanışıyor ve çalışıyorlar. Bu sayede
süreçlerin zorluklarını ve Karsan’ın asıl işini öğreniyor ve benimsiyorlar.
Yeni çalışanımızın, Karsan’da işbaşı yaptığı andan itibaren değerli olduğunu
her an ve her şekilde hissedebilmesini amaçlıyoruz.
Her bir hatta geçirilen süre idari personel için 1 iş günü, endüstriyel personel
için 5 iş günü olmak üzere diğer bölümlerle yapılan oryantasyonlarla birlikte
oryantasyon toplam 40 iş gününe dağıtılmıştır. Pilot oryantasyon sürecimiz
başarıya ulaşmış olup süreç standartlaştırılmıştır.
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Karsan, Brand
Finance’in
gerçekleştirdiği
“TURKEY100Türkiye’nin En
Değerli Markaları”
araştırmasında
44’üncü sıradan
42’inci sıraya
yükseldi.

KARSAN, “TÜRKİYE’NİN
EN DEĞERLİ MARKALARI”
ARAŞTIRMASINDA
BASAMAK ATLADI

T

ürk otomotiv sanayiinde 50’inci yılını kutlayan
Karsan, dünyanın önder bağımsız marka
değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand
Finance’in gerçekleştirdiği “TURKEY100Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasında
42’inci sırada yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 44’üncü sırada
bulunan ve bu yıl iki basamak daha yükselerek 42’inci
sıraya yerleşen Karsan, araştırmanın bir parçası
olan Marka Gücü analizinde ise “A: Güçlü” olarak
konumlandırıldı.
Brand Finance Türkiye’nin 2015 yılı verilerine
dayanarak bu yıl dokuzuncusunu hazırladığı
araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Karsan
Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu;
“Karsan geçtiğimiz yıl elde ettiği 74,7 milyon dolarlık
ihracat ile Gümüş Madalya İhracat Başarı Ödülünün
sahibi oldu. 2015’te Karsan ayrıca bugüne kadar
ulaştığı en yüksek satış hasılatını yakaladı. Bu
başarılarımızın uluslararası kurumlar tarafından da
takdir görüyor olması bizleri gururlandırıyor” dedi.
Bugün Türkiye’nin en önemli otomotiv sanayi merkezi

olan Bursa’nın köklü firmalarından olan Karsan, yarım
yüz yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin tek bağımsız çok
markalı araç üreticisi olarak her zaman daha iyisini
yapmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Karsan,
sektördeki tecrübesi, geniş ürün gamı, dünya devleri
tarafından onaylanmış üretim kalitesi, nitelikli iş gücü
ve bağımsız yapısıyla sektörde her zaman iddiasını
sürdüren bir şirket olacak. Faaliyetlerini otomotiv
değer zincirinin tüm halkalarına yayan Karsan,
bugün sadece üretim odaklı değil, ürün ve hizmet
geliştirmeden satış ve satış sonrasına kadar geniş
bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Belirlediği “Sınırsız
Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda da
yenilikçi, sürdürülebilir, ihtiyaca uygun geniş kapsamlı
çözümler sunmayı ve yeni iş fırsatları yaratmayı
hedefliyor.
Dünyanın lider bağımsız marka değerlendirme ve
strateji danışmanlık firması olan Brand Finance
yaklaşık 20 yıldır dünya çapında 20 farklı lokasyonda
faaliyet gösteriyor. Merkezi Londra’da bulunan kuruluş
her yıl global çapta bütün sektörlerdeki 3.500’ün
üzerinde markayı değerlendiriyor.
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KARSAN JEST,
BRÜKSEL
ULAŞTIRMA
BAKANI’NDAN
TAM NOT ALDI

KARSAN, TURQUALITY DESTEK
PROGRAMI’NA KATILDI!
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan ve bu
yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Karsan, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türk
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi
amacıyla verilen TURQUALITY Destek Programı’na katılmaya hak kazandı.

Ulaşım trendlerinin ve geleceğinin masaya
yatırıldığı Taxi&Mobility Update 2016
Konferansı’na katılan Brüksel Ulaştırma
Bakanı ve Avrupa Komisyon Temsilcisi
JEST minibüsünü test etti.

K

arsan, 23-24 Haziran tarihlerinde
Belçika’da düzenlenen
Taxi&Mobility Update 2016
Konferansı’nın sponsoru oldu ve
JEST minibüsünü katılımcılara test ettirdi.
Brüksel Ulaştırma Bakanı Pascal Smet
ve Avrupa Komisyon Temsilcisi Peter
Szatmari’nin katıldığı toplantıda, Karsan
adına İş Planlama, Geliştirme ve Projeler
Direktörü Levent Erdoğan da bir konuşma
gerçekleştirdi. 2018 yılına kadar Londra’daki
bütün taksilerin (25 bin adet) elektriğe
döneceğinin konuşulduğu toplantıda Levent
Erdoğan; katılımcılara paylaşımlı taksi
hizmetleri için fazlasıyla uygun olabilecek
6 metrelik, engelli erişimine uygun JEST
minibüsünü tanıttı.
“Smartly solving the mobility puzzle”/
“Hareketlilik bulmacasının akıllıca
çözülmesi” sloganıyla düzenlenen
konferansta; yeni hareketlilik formlarının
daha fazla tercih edildiği bir ortamda
taksilerin ve Özel Araç Kiralama
hizmetlerinin yeni buluşlar ortaya
çıkarmaları gerektiğinin kaçınılmaz olduğu
konuşuldu. Toplantıda; gelecek 10 yıl
içerisinde sadece otonom kullanım değil
aynı zamanda çevredeki her şeyle daha
fazla bağlantıda olan, hızla değişen sosyal

K

uruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da
yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar hem
ihracata yönelik, çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi
gerçekleştiren Karsan, küresel bir oyuncu olma yolunda
önemli bir adım daha attı. Ekonomi Bakanlığı tarafından
geliştirilen dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı
marka geliştirme programı olan “TURQUALITY Destek

trendleri takip eden bir ulaşım modeline
doğru ilerlendiği tartışıldı.
İki gün süreyle ulaşım sektörünün geleceğinin
masaya yatırıldığı konferansta; Karsan’ın Ocak
2016’da girişim sermayesi yatırımı yaptığı
MaaS’ın (Mobility as a Service/ Ulaşımın
bir Hizmet Olarak Sunulması) Kurucusu
Sampo Hietanen’in de bir konuşması oldu.
Hietanen; bireylerin ihtiyaçlarına göre ulaşım
çözümleri ve hizmetlerini “Whim” adında tek
bir uygulama üzerinden sunmayı amaçlayan
bir girişim olan MaaS’ın, Haziran ayı itibariyle
Helsinki bölgesinde pilot uygulamasının
başladığını aktardı.
Toplantı sonrasında katılımcılar Karsan
JEST minibüsünü inceleme ve test etme
imkanı buldular. Karsan İş Planlama,
Geliştirme ve Projeler Direktörü Levent
Erdoğan’dan araç hakkında bilgi alan
Brüksel Ulaştırma Bakanı Pascal Smet ve
Avrupa Komisyon Temsilcisi Peter Szatmari,
JEST’le ilgili beğenilerini dile getirdi. Bakan
Smet konferansta yaptığı konuşmada ise
güvenlik ve kalitenin bütün uygulayıcılar
için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.
Taxi&Mobility Update 2017 yine Brüksel’de
Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek.
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Levent Erdoğan

Pascal Smet

Programı” için başvuran Karsan, denetimleri başarı ile geçti
ve programa katılmaya hak kazandı.
TURQUALITY Destek Programı’na kabul edilmenin,
Karsan’ın global bir marka olma yolunda emin adımlarla
ilerlediğinin ciddi bir göstergesi olduğunu belirten
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak en büyük
stratejilerimizden birisi de ülkemizi yurtdışında temsil
edecek küresel bir Türk markası olmak.
Bu noktadan hareketle, böylesine güçlü
bir programa kabul edilmek yaptığımız
çalışmaların ne kadar doğru olduğunu
bizlere gösteriyor. TURQUALITY Destek
Programı’na katılmanın haklı gururunu
yaşayarak, bu yolda çalışmalarımıza
durmaksızın devam edeceğiz” dedi.
118 seçkin firmanın yer aldığı program,
Karsan’ın yurt dışında bilinen ve güçlü bir
Türk markası olması stratejisine önemli
destek sağlayacak. TURQUALITY Destek
Programı, Karsan’ın yurtdışında rekabet
gücünü artırmasına yönelik olarak tanıtım,
mağaza ve franchise uygulamaları,
danışmanlık, endüstriyel tasarım başta
olmak üzere birçok önemli teşvik maddesini
içeriyor.
Program hakkında
‘10 yılda 10 dünya markası yaratmak’ vizyonu
ile geliştirilen devlet destekli marka geliştirme
programı TURQUALITY, Türkiye’deki
şirketlerden, ‘Güçlü Türk Markaları’
geliştirmek amacıyla ülkemizin ihracatını
artırmak, ‘Türk Malı’ imajını ve Türkiye’nin
itibarını güçlendirmek, aynı zamanda seçilmiş
marka potansiyeli taşıyan firmalara destek
olmak amacıyla geliştirilmiş bir program
olmasından dolayı kritik önem taşıyor.
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KARSAN’A ALTIN
ÖNERI ÖDÜLÜ!
Karsan, iş sağlığı ve
güvenliği alanında
geliştirdiği çalışmayla
Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
düzenlenen Altın
Eldiven ve Altın Öneri
İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) yarışmasından
ödülle döndü.

K

arsan çalışanlarının “Motor
Marriage Hazırlama
Caraskallarında İş Güvenliği
Kazanımı Sağlanması”
konusunda yaptığı Kaizen çalışması
MESS tarafından Altın Öneri ödülüne
layık görüldü. Konuyla ilgili görüşlerini
belirten Karsan CEO’su Okan Baş,
“İş sağlığı ve güvenliği üzerinde yeni
uygulamalar geliştirmek kadar bu
uygulamaları sektöre yaymak da
bizim için çok önemli. Geliştirdikleri
projeyle bizi bu başarıya taşıyan
Karsan çalışanlarına ve Altın Öneri
ödülüne layık gören MESS yönetimine
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun
modern toplu taşıma ve ticari araç
üretimi gerçekleştiren Karsan,
iş sağlığı ve güvenliği alanında
yaptığı çalışmalarla sektöre örnek
oluyor. Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası’nın (MESS) bu yıl ikincisini
düzenlediği Altın Eldiven ve Altın
Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

yarışmasına “Motor Marriage Hazırlama
Caraskallarında İş Güvenliği Kazanımı
Sağlanması” konusunda yaptığı Kaizen
çalışmalarıyla katılan Karsan çalışanları,
Altın Öneri kategorisinde ödüle layık
görüldü. Törende Karsan adına ödülü
Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme
Müdürü Tayyar Tuğutlu teslim aldı.
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin
olabilecek en üst seviyede
sağlanmasının önemine dikkat
çeken Karsan CEO’su Okan Baş,
işçi güvenliğinin kendileri için daima
işten önce geldiğini vurguladı. Okan
Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“İş sağlığı ve güvenliği üzerinde yeni
uygulamalar geliştirmek kadar bu
uygulamaları sektöre yaymak ve daha
çok şirkete ulaşmasını sağlamak
bizim için çok önemli. Geliştirdikleri
projeyle bizi bu başarıya taşıyan
Karsan çalışanlarına ve Altın Öneri
ödülüne layık gören MESS yönetimine
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini
kullandı.
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MaaS Global Ltd. CEO’su Sampo Hiatenen:

Konseptimiz: Servis
olarak mobilite

Amacımız insanların artık arabalarını bırakıp sadece toplu taşımayı
kullanmalarını sağlamak değil, onların farklı ulaşım kanallarına erişmelerini
sağlamak ve bunu en uygun yolla yapmak.

B

ize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Ben MaaS Global Ltd’nin CEO’suyum ve
aynı zamanda ulaşımda değişim yaratacak
bir paradigma olan MaaS (Mobility as a
Service/ Servis için Mobilite) konseptinin fikir
babası olarak tanınıyorum. Geçmişte inşaat
mühendisliği ve ITS gibi alanlarda yöneticilik
pozisyonlarında bulundum ve bu alanlarda birkaç
uluslararası şirket kurdum ve yönettim. Son yıllarda
MaaS konseptini ön plana çıkardım ve nihayet
gerçekleştiriyorum.
MaaS Global Ltd, dünyanın ilk mobilite operatörü
olarak “Mobility as a Service/ Servis olarak
Mobilite” konseptini hayata geçiriyor. MaaS Global
Ltd, tüm ulaşım modlarını bir araya getirerek, ulaşım

hizmet seviyesini iyileştirmeyi hedefliyor. Yani
kısacası, bütün ulaşım modlarını birleştirerek, sizi
istediğiniz yere istediğiniz zaman götürebilecek
entegre bir ulaşım servisi sunacağımıza inanıyoruz.
MaaS fikrinin kurucusu olarak siz MaaS’ı kısaca
nasıl tarif edersiniz?
MaaS dünyanın ilk her şey dahil ulaşım hizmeti.
Size; bisiklet, taksi, araba, tren, otobüs gibi her
türlü ulaşım moduna erişim imkanı sunuyor. MaaS,
hangi ulaşım aracını kullanacağınızdan bağımsız
gideceğiniz yere sizi en uygun şekilde ulaştıracak,
bilet ödemelerine kadar her şeyi kapsayan bir
servis sunuyor. MaaS insanların ulaşımla ilgili tüm
ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılamayı ve bunu farklı
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yaşam koşullarına göre kurgulamayı hedefliyor. Kısaca
MaaS araç kullanımını kısıtlamadan araç sahipliğine daha
iyi bir alternatif oluşturmaya çalışıyor.
Bu fikir ilk ne zaman aklınıza geldi?
MaaS konseptinin üzerinde 10 yıldan fazla bir
süredir çalışıyorum. Ulaştırma sektöründe de
telekomünikasyondakine benzer bir evrim yaşanırsa
ne olacağını düşünüyorum. Bu analoji bir çok fırsat yolu
açtı. Modern dünyada amaç, artık eskisi gibi ulaştırma
sistemlerinin kapasitelerini artırmak değil, sistemleri daha
akıllı yaparak gelişmek şeklinde. MaaS bu sorunu çözüyor
ve müşterileri ulaşımın merkezine koyarak ve tüm ulaşım
modlarını kullanarak onlara uygun çözümler sunuyor.
Bugün bu fikrin arkasında kaç kişilik bir ekip var?
Şu an yedi kişi tam mesaili olarak bizimle çalışıyor ama
her zaman ilham verici, yaratıcı ve müşteri odaklı çalışan
arayışımız devam ediyor. Onun dışında bizler için haftanın
belli günleri çalışan çok iyi bir geliştirme ve tasarım
ekibimiz bulunuyor.
İnsanların kişisel araçlarını bırakıp tamamen toplu taşımaya
yönelmesi oldukça ütopik bir yaklaşım. Sizce ne kadar
zaman sonra bu fikir herkes tarafından benimsenecek?
Bizim amacımız insanların artık arabalarını bırakıp sadece
toplu taşımayı kullanmalarını sağlamak değil, onların
farklı ulaşım kanallarına erişmelerini sağlamak ve bunu
en uygun yolla yapmak. Bazen araba park etmekle veya
trafikle uğraşmayıp toplu taşıma kullanmayı tercih edebilir;
bazen de yazlık evinize gitmek veya market alışverişinizi
evinize götürmek için bir arabaya, bir taksiye veya bir
kiralık araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Veya aldıklarınızı
otomatik olarak evinize teslim edilmesini de tercih
edebilirsiniz.
“Sahip olmak” ile “kullanıcı olmak” arasında bir geçiş
söz konusu ve ulaşım sektörünün büyük oyuncuları bu
duruma uyandı. İhtiyaç duyduğunuzda 5-10 yıllık eski
arabanızı kullanmak ve lastik, tamir, park gibi masrafları ve
sigorta, yönetim, depolama, amortisman gibi sabit giderleri
karşılamak yerine, yep yeni bir BMW kullanmayı kim tercih
etmez? Veya mevcut ihtiyacınıza yönelik her zaman yeni
bir araba kullanmayı?
Mobilite’nin yaratacağı gerçek özgürlük, teknoloji
sayesinde istediğin zamanda, istediğin ulaşım modunu
kullanarak istediğin yere gidebilmektir.
Şu anda pazarda benzer bir çok
farklı ulaşım aplikasyonu mevcut.
MaaS’ın bu aplikasyonlardan
farkı ne ve neden MaaS’ın
ulaşımda bir devrim olduğunu
düşünüyorsunuz?
MaaS’ın bakış açısı; hangi
ulaşım moduyla olursa olsun
kullanıcıların A noktasından B
noktasına gidebileceklerinden
emin olmaktır. MaaS’ın piyasadaki
diğer uygulamalardan farkı;
müşteri deneyimi ve piyasadaki

bütün değişik ulaşım uygulamalarını bir bütün olarak
sunması ve aynı zamanda biletleme, rotalama ve ödeme
gibi konuları da kapsıyor olması. Sırf ulaşım ile ilgili
telefonunuzda 10 ila 30 arasında uygulama olması ve her
gün yeni uygulamaların çıkacağını da düşünürsek çok da
kullanışlı değil.
Bizim hizmetimizle sabit bir ücret karşılığında aylık paketler
satın alabilir veya kullandıkça ödeme yapabilirsiniz,
bu sizin neyi sevdiğinizle ilgili. Araç sahipliğinin yılda
ortalama 5.000 Euro’nun üzerinde bir masrafı bulunuyor
ve bu masrafın üstüne taksi ve toplu ulaşım gibi farklı
modların da kullanıldığını düşünürsek, yolculara yıllık
araç masraflarından daha hesaplı bir aylık ulaşım paketi
sunabileceğimize inanıyoruz.
Sizce MaaS’ın önündeki en büyük zorluk nedir?
MaaS’ın önündeki en büyük zorluk; insanları ‘Egosistem‘ değil, ‘ekosistem’in bir parçası olarak hep birlikte
hareket ettirebilmek. Amacımız; mevcut düzende
ulaşım hizmeti sunan sağlayıcılara daha fazla müşteri
kazandırmak, onlara daha iyi seçenekler sunmak ve bizim
sunduğumuz hizmetlerle kendi hizmetlerinden daha fazla
faydalandırmak. Fakat ödemeleri de kendi hizmetimiz
üzerinden sağlayarak kullanıcılara en iyi deneyimi
yaşatabilmemiz için bunu tamamen açık arayüzlerle
yapabiliyor olmamız gerekir. Biz yeni bir ulaşım icat
etmiyoruz, ama tüm datayı tek bir uygulamada birleştirerek
eski ulaştırma anlayışını kırıyor ve kullanıcı ihtiyacına göre
şekillenen yeni bir mobilite hizmeti sunuyoruz. Ulaşımdaki
sistem odaklı düşünce yapısından kurtulmamız ve ulaşıma
en çok ihtiyacı olan kullanıcılara olabilecek en iyi hizmeti
nasıl verebileceğimize odaklanmamız gerekiyor.
MaaS’ı kullanmaları için her bir paydaşa (kullanıcı, ulaşım
sağlayıcı, şehir yönetimi vs) bir şey söyleyecek olsaydınız
her birine ayrı ayrı ne derdiniz?
Eğer mevcut ve gelişmekte olan bütün ulaşım modlarına
erişimi mümkün hale getirebilirsek o zaman şehirler çok
daha yaşanılabilir ve sevilebilir hale gelecek. Sonuçta
hepimiz istediğimiz yere özgürce ve rahatça, istediğimiz
zamanda gidebilmek istiyoruz.
Eğer daha çok insan “Mobility as a service” den
yararlanırsa ulaştırma sağlayanlar bu durumdan çok
daha fazla kar elde edebilir. Pazar büyüyor ve bir çok
yeni fırsat ortaya çıkıyor. Bizim en büyük amacımız
ulaşım sağlayıcılarının en iyi ortağı olabilmek, çünkü

Helsinki Smart City
Action of 2016 Ödülü
Fotoğraf:
Antti Kokkola

bizim hizmetimiz ancak onların
ulaştırmacılığı kadar iyi olabilir.
Soru, ulaştırma endüstrisinin ne
zaman sekteye uğrayacağı değil
çünkü zaten tam ortasındayız.

Hareketliliğin
gerçek özgürlüğü,
teknoloji
sayesinde
istediğin
zamanda,
istediğin
ulaşım modunu
kullanarak
istediğin yere
gidebilmektir.

Karsan’la olan işbirliğiniz hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Karsan gibi bir ortağımız olduğu
için mutluluk duyuyoruz. Karsan
ulaşımın dijitalleşmesi konusunda
öncü bir rol üstleniyor. Karsan,
ulaşımın son 50 yılda gördüğü
en büyük değişimin içersinde
olduğunun farkında ve biz de bu
değişimi onlarla birlikte yapmaktan
gurur duyuyoruz. MaaS Global’ın
yönetim kurulunun bir parçası olan
Karsan’ın ekibimize çok değerli
katkıları oluyor.
MaaS 13 Haziran itibariyle “Whim”
adıyla Helsinki’de pilot uygulamaya
geçiş yaptı. Bu ilk pilot uygulamada
kaç kullanıcıya erişmeyi
hedefliyorsunuz?
13 Haziran bizim için büyük bir
gündü, hizmet markamızı halka
sunmaktan dolayı gurur duyduk.
Whim şu an test aşamasında, 2016
yazından sonra Helsinki bölgesinde
kullanılmaya başlanacak. MaaS’ın

kitlelerce kullanılması yıllar alır. Bu
bir kısa sürat koşusu değil.
Neden “Whim” adını tercih ettiniz?
Hemen aklımıza gelmedi. Doğru
ismi bulana kadar binlerce
alternatife göz attık ve neredeyse
“Whim”e yakın bir isim bulduk ama
“Whim” kadar uygun değildi, bizim
hikayemizi anlatmıyordu. Tam
umudumuzu yitirmiştik ki Jonna
isimli ekip arkadaşımız “Whim”
ismini buldu. Whim MaaS’la ilgili
vizyonumuzla örtüşüyor, kaygısız
ve spontan yolculuğu çağrıştırıyor.
MaaS ile içinizden gelen anlık bir
istekle “Whim”leyebilirsiniz.
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Karsan Romanya Bayi
Anadolu Automobil Rom SRL:
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Romanya Bayi Genel Müdürü Magda Pesu

Karsan ile
çalışmak iyi
bir deneyim

B

Romanya’da hangi bölgede faaliyet
gösteriyorsunuz?
Temmuz 2014’ten bu yana Karsan Otomotiv’in
dağıtımcılığını yapan şirketimiz, tüm Romanya
bölgesinin dağıtımcılığını üstlenmiştir ve satış
ekibimiz şu an Romanya’nın tüm bölgelerine
Karsan araçlarının tanıtımını gerçekleştirmektedir.
Hizmet ağımız vasıtasıyla sunduğumuz satış
sonrası desteği tüm bölgeyi kapsamaktadır ve

Karsan’la çalışmaktan memnun musunuz?
Karsan’la çalışmak bizler için iyi bir deneyim oldu ve her
iki taraf, yedek parçaların hızlı temini ve müşterilerimize
sunulan başarılı eğitim programları açısından faaliyetlerin
operasyonel yönünü geliştirmek için çaba sarf ediyor.
Karsan JEST ve Karsan ATAK için son kullanıcılara
yönelik iki adet eğitim programı uygulamış bulunuyoruz
ve bu eğitimler kapsamında eğitmenlerimiz başarılı bir
işbirliği yürüttüler.
Çalışma ve yönetim ilkeleriniz nedir?
Müşteri odaklı bir yaklaşımımız bulunuyor ve müşterilerin
ihtiyaçlarını aktif şekilde takip etmenin hizmetlerimizi
iyileştirmemize ve tedarikçimize ürün geliştirme açısından
birtakım yararlı tekliflerde bulunmamıza yardımcı
olabileceğini düşünüyoruz. Yönetim açısından pozitif
mesajlarla ekip üyelerini motive etmek bizi hedeflerimize
daha da yakınlaştırıyor.

Karsan Romanya Bayi Genel Müdürü
Magda Pesu, Karsan ile Temmuz
2014’te başlayan işbirliği sayesinde
gereken yedek parçaların teslimatı ve
teknik arızaların hızla çözülmesiyle
müşterilerilerinin ihtiyaçlarını kısa
sürede karşıladıklarını söylüyor.

ize kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Anadolu Automobil Rom SRL, Romanya’da
otobüs imalatı ve dağıtımı alanında önde
gelen şirketlerden biridir ve Romanya
bölgesindeki faaliyetlerinin son 15 yılında 1500
yeni otobüs satışı yapmıştır. Tesislerimiz arasında
bir adet otobüs showroom’u, bir adet mekanik ve
kaporta tamir atölyesi ve bir yedek parça deposu
ve idare binası bulunmaktadır. Şirket toplamda
2.000 metrekareyi aşkın bir alanda kurulmuştur
ve ekibimiz, insan kaynakları açısından son derece
nitelikli olup tüm müşterilerin ulaşım ihtiyaçları için
en uygun ürünleri seçmelerine yardımcı olmakta ve
araçlar yola indikleri andan itibaren ihtiyaç duyulan
tüm satış sonrası desteğini sunmaktadır.
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araçların çoğu devlet şirketlerine satılmış olduğu
için işletmecilerin teknik personeline de periyodik
bakım ve hafif tamir çalışmalarını yapabilmeleri için
eğitim verilmiştir.
Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz?
Şirketimiz ticari araç satışı alanında (ithalat,
dağıtım ve son müşterilere doğrudan satış)
faaliyet göstermektedir. Ayrıca 15 metreye kadar
uzunluktaki otobüslere mekanik, elektrik, kaporta
tamiratı ve kaporta boya hizmetleri sunan büyük bir
hizmet atölyemiz bulunuyor. Hizmet merkezinde
müşterilerimizin araçlarında profesyonel bir
problem tespit çalışması yapılması ve araçların
tamiri için ihtiyaç duyulan tüm hizmet araçları
bulunmaktadır.
Karsan’la işbirliğiniz ne zaman başladı ve nasıl
gelişti?
Karsan’la işbirliğimiz Temmuz 2014’te başladı
ve pazarımızda yeni Karsan araçlarının satışı
ve gereken yedek parçaların teslimatı ve teknik
arızaların hızla çözülmesiyle müşterilerimizin
ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması sayesinde
faaliyetlerimiz her geçen gün daha da büyüdü.

Müşterilerinize en kaliteli hizmeti sunmak için neler
yapıyorsunuz?
Daha önce de söz ettiğim üzere, öncelikle işlerindeki
ihtiyaçlarını ve kaygılarını anlamak üzere onları dinliyor
ve araçlarımızı kullanırken ulaşmak istedikleri hedefe
ulaşmalarına yardımcı olmak için bizim tarafımızda ne
yapılabileceğini analiz ediyoruz. Müşterilerimize satış
sonrası hizmetlerine ilişkin olarak anında yardımcı
olmak için hizmet ağımızın genişletilmesi için birtakım
kararlar aldık. Aynı zamanda teslim süreleri kısayken
hızlı teslimat yapabilmek için araç stoğu yapmaya karar
verdik ve müşterilere hatlarında kullanabilecekleri demo
araçlar sunduk. Araçları arızalandığında hızlı bir şekilde
tamir edilebilmesi için önemli miktarda yedek parça
stokladık ve gerek personel eğitimine gerekse personelin
müşterilerin ihtiyaç duyduğu hızlı desteği sunmalarına
yardımcı olacak hizmet araçlarına yatırım yaptık.
Tekerlekler döndüğü müddetçe müşterilerimiz mutlu
demektir.
Bugüne kadarki başarılarınızdan söz eder misiniz?
Karsan işletmesini Romanya’da kurmuş olduğumuz için
halihazırda 50’yi aşkın Karsan aracı satmış durumdayız
ve 30’u aşkın araç için daha müzakerelerimiz devam
ediyor. Personelimiz ve yetkili hizmet sağlayıcılarımız
vasıtasıyla güvenilir bir satış sonrası destek sistemi
kurduk.

60

röportaj

KARSAN İETT KAĞITHANE
GARAJ OPERASYONU
İETT garaj operasyonu ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk,
Kağıthane Garajı Yöneticisi Uğur Şahin cevapladı.

Verilen hizmetlerin içeriği nedir?
Kağıthane Garajımızda Şubat 2013 tarihinden
itibaren 240 adet 12 m. CNG yakıtlı aracımıza hizmet
vermekteyiz. Garajımızda 3 vardiya 7/24 şekilde bir
çalışma mevcut olup, bayram ve resmi tatiller dahil 365
gün hizmet verilmektedir.
Garajımızda toplam 70 kişilik bir ekibimiz (servis,
temizlik, yakıt dolum ve manevra personeli) mevcuttur.
Toplamda 65.000 m2 alan içerisinde 7500 m2 kapalı
alanda hizmet verilmektedir.
Garajımızda günlük olarak araçlara yapılan işlemler;
Garaj girişinde hasar, arıza ve lastik kontrollerinin
yapılması,
Araç yakıt dolum işlemlerinin yapılması,
Araç dış temizlik işleminin yapılması,
Araç iç temizlik işleminin yapılmasıdır.
Araçlarımıza günlük yapılan işlerin yanında;
Periyodik ve önleyici bakımlarının yapılması
Arıza onarımlarının yapılması
Lastik değişim ve rotasyon operasyonları

Hasarlanan araçların boya ve kaporta işlemleri en
yüksek kalite ve standartlarda yapılmaktadır.
Aynı zamanda araçların gün içerisinde çalışırken oluşan
arızalarına müdahale etmek için 3 adet yol yardım aracı
ile hizmet verilmektedir.
CNG dolum tesisinin kapasitesini ve teknik alt yapısını
açıklar mısınız?
Garajımızda araçların yakıt dolumları için CNG dolum
tesisi kurulmuştur.
CNG dolum tesisimiz; 1500m3/saat kapasiteli 5 adet
kompresör, 2 adet CNG jenerator, 1 adet kurutucu,
8 dispanser, 1 adet yönetim binası ve kanopiden
oluşmaktadır. Tesis toplam 1500m2lik alan üzerindedir.
Aynı anda 16 otobüsü doldurabilecek kapasitedir.
Tesis Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın 2. büyük
CNG dolum tesisidir. Saatte 7500m3 CNG dolum
kapasitesine sahiptir. 1 otobüsün 3 dakika gibi kısa
bir sürede dolumu yapılabilmektedir. Aynı anda 16
otobüsün 20 dakika içinde dolumu yapılmaktadır. Tesis
tamamıyla otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir.
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Ayrıca araçlarımızın tamamında hangi araca ne kadar
yakıtın ne zaman verildiğinin ölçülmesini sağlayan takip
sistemi mevcuttur.
İETT ile yapılan sözleşme kapsamında günlük olarak
hasarlı araçlar hariç toplam araç sayısının %95’inin
hizmet veriyor olması gerekmektedir. Bu oran
doğrultusunda tüm plan ve programlama yapılmakta
olup bugüne kadarki 3,5 yıllık süreçte servis oranımız
%97’dir.
7/24 hizmet vermenin zorlukları nelerdir?
Vardiya sisteminin oluşturulması, bayram ve resmi
tatillerde de çalışma zorunluluğu bizleri zorlayan
unsurlardır. Özellikle gece vardiyasında gün içinde arıza
yaşanan araçların onarımlarının yapılması ve bir sonraki
gün araçların hazır hale getirilmesi en önemli ve kritik
süreçtir.
Geçen zaman içerisinde yaşanan zorluklar nelerdir?
En zorlu sürecimizi hizmet vermeye başladığımız
tarihlerde organizasyonun sağlanması, planlamaların
yapılması, İK süreçlerinin ve personelin bulunması
süreçlerinde yaşadık. Özellikle nitelikli personelin
ekibe dahil edilmesi ve sürekliliğin sağlanması bizim
açımızdan kritik süreçler idi. Ayrıca CNG istasyonunun
zamanında kurulması ve aralıksız şekilde hizmet
vermesi süreci bizi zorlayan süreçler arasındadır.
CNG' li araçların İstanbul'a çevresel etkisi nedir?
CNG’li araçlar diğer diesel araçlara göre çok daha az
emisyon değerine sahiptir. CNG diesele kıyasla çok
daha ekonomik bir yakıttır. CNG evlerde kullanılan
doğalgazın sıkıştırılması ve araçlarda yakıt olarak
kullanılmasıdır. Bu nedenle diesel yakıtlara göre
yaklaşık olarak %40-%50 oranında ekonomiktir.
CNG’li araçlarda diesel araçlarda olduğu gibi emisyon
değerlerinin sağlanması için extra kullanılan üre (adblue)
kullanılmasına gerek yoktur. CNG’li araçlar diesel
araçlara kıyasla yaklaşık olarak %30 oranında daha az
ses üretirler. Bu da çevre ve yolcu konforu açısından
önemli pozitif bir etkidir.
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BURSA ŞİRKETLER BASKETBOL LİGİ

K

arsan Basketbol Takımı,
Bursa Şirketler Basketbol
Ligi 2016 sezonunda ilk
karşılaşmasını 21 Ocak 2016
tarihinde Valeo ile gerçekleştirdi.
Sezona “şampiyonluk” parolası
ile başlayan takım oyuncuları,
sezon boyunca çeyrek finale
kadar başarılı performansı ile
taraftarları coşturdu. Karsan
Basketbol Takımı, 13 Mayıs 2016
tarihinde Valeo ile oynadığı
çeyrek final karşılaşmasıyla lige
veda etti.

3. BURSA KURULUŞLAR ARASI
MASA TENİSİ TURNUVASI
16-17 Nisan 2016 tarihlerinde Çeşme’de düzenlenen “3. Uluslararası Çeşme Veteran Masa Tenisi
Turnuvası”na katılan Karsan Masa Tenisi Takımı, ‘’Karışık Çiftler Open Kategorisi’’nde üçüncü oldu.

Değerli Çalışanlarımız,
Bu yıl 7.’sini düzenlediğimiz “Karsan Emeklileri İftar
Yemeği Organizasyonu”muz, 29 Haziran Çarşamba
akşamı yoğun bir katılım ile Hasanağa fabrikamızda
gerçekleştirildi.

BGYS-ISO 27001 PROJESI-ISO/ICE 27001:2013
BILGI GÜVENLIĞI SERTIFIKASYONU

K

arsan, bağımsız denetim firması BUREAU VERITAS
tarafından yapılan denetimler sonucu “ISO/IEC 27001:2013
Bilgi Güvenliği Standardı” sertifikası almaya hak kazandı.
Sertifika, ingilizce ve türkçe olarak UKAS ve TURKAK
akreditasyon kuruluşları onaylıdır.

Tüm süreçleri eksiksiz bir şekilde planlanan
organizasyonda 200’e yakın emeklimizi, (aileleriyle
birlikte yaklaşık 400 kişiyi) fabrikamızda ağırladık.
JEST araçlarımızla fabrika turu da yaptırılan
emeklilerimizin yaşadıkları gurur ve mutluluk
gözlerinden okunuyordu.
Yılda bir kez de olsa, emeklilerimizin bir araya
gelmesine ve mevcut çalışanlarımızla tanışmasına
vesile olan bu organizasyona katılarak destek veren
tüm yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
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GEZİLER

K

arsan İnsan
Kaynakları tarafından
düzenlenen sosyal/
kültürel geziler, Karsan
çalışanları ve ailelerinin
katılımlarıyla son derece
keyifli geçti. Ocak
ve Şubat aylarında
Uludağ gezisi, Nisan
ayında Efes-KuşadasıPamukkale gezisi,
Mayıs ayında BergamaAssos-Ayvalık gezisi ile
Isparta gezisine katılan
çalışanlarımız ve aileleri,
hem turistik ve tarihi
yerleri gezip görme
imkanı buldu hem de
dinlenme fırsatı yakaladı.

ANNELER GÜNÜ & BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI
TİYATRO VE
KONSER
ORGANİZASYONLARI

B

ursa’da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, Sanat Mahal, Merinos A.K.K.M.’de
gerçekleştirilen tiyatrolara Karsanlılar yoğun ilgi gösterdi. Her yıl kültürel
etkinliklerden çalışanlarını haberdar eden Karsan, çalışanlarına uygun fiyatlı
tiyatro bileti temin etmelerini sağlıyor. Ocak ayından bu yana Fü, Sondan
Sonra, Ferhangi Şeyler Karsanlılar tarafından beğeni ile izlendi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

K

arsan Geleneksel Kadınlar Günü yemeği bu yıl 8 Mart’ta, yine
farklı bir konseptte gerçekleştirildi. “Var mısınız farkında
yaşamaya, hayatımızı otomatik pilottan kurtarmaya?” konulu
söyleşi keyifli bir sohbetle birleştirilen yemekte Yönetim Atölyesi’nin
kurucusu, Danışman ve Eğitmen Sn. Fatmanur Ceyhan Karsan
kadınları ile birlikte oldu. Hasanağa fabrikası VIP salonda
düzenlenen öğle yemeğinde iş yoğunluğu ve stresinden uzaklaşan
Karsan kadın çalışanları hoşça vakit geçirdiler.

B

u yıl Anneler Günü’nde Karsan’ın çalışkan annelerine hoş bir sürpriz yapıldı. Tüm Karsan annelerinin çocuklarıyla
birlikte çektirdikleri fotoğrafları bir araya getirilerek, güzel bir çerçeve içinde Karsan annelerine hediye edildi.
Babalar Günü’nde ise hediye olarak babaların çocukları ile birlikte oldukları posterler hazırlandı. Bu hoş sürpriz
hediyeler Anneler ve Babalar Günü’ne daha da bir anlam katmış oldu.
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KARSAN’DA YÖNETIM YETENEKLERI
GELIŞTIRME PROGRAMI DEVAM EDIYOR
Y

öneticilerimizin kendilerine bir ayna tutarak,
gelişim alanlarını belirlemek ve uygulama sırasında
karşılaşabilecekleri sorunlar için gerekli bilgi, beceri
ve deneyimle donanmalarını sağlamak amacı ile
gerçekleştirilen 3 günlük “Yönetim Yeteneklerini
Geliştirme” eğitimleri 79 yöneticimizin katılımı ile
gerçekleştirildi.

Ayrıca, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakındaki Yönetmelik” kapsamında İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinine öncelik verilmektedir.

“Lider-Yönetici” anlayışını katılımcılarına aşılayan
program kişi bazlı yapılan takip toplantıları ile devam
etmekte. Eğitimi tamamlayan her yönetici için
yapılan özel seanslarda, oluşturulan bireysel gelişim
planlarında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen
aksiyonlar değerlendirilmekte ve bunlara ait sebep,
gelişim ve sonuçların analizleri yapılmaktadır.
Çalışmaların sonucunda yönetici bazında yol haritaları
oluşturulmaktadır.
“Yönetim Yetenekleri Geliştirme Programı”nı tamamlayan
yöneticilerimizin ekipleri tarafından da desteklenmesi
amacı ile Mühendis ve Sorumlu pozisyonundaki
çalışanlarımıza 2 günlük "Sinerjik İlişki Yönetimi” eğitimini
planlandı. İlişki yönetimi adına empati geliştirerek sağlıklı
iletişim için konuşma, dinleme, algılama ve vücut dili
konularında bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı
hedefleyen eğitime 89 çalışanımız katıldı. Eğitim sonrası
katılımcılar tarafından yapılan SWOT analizleri ile,
çalışan bazlı aksiyon planları oluşturularak gelişimleri
takip altına alınmıştır.

Bu doğrultuda 2 günlük “Yüksekte Çalışma” eğitimi
gerçekleştirildi. Yüksekte çalışma öncesi, işin yapılma anı
ve sonrası hakkında bilgi aktarıldı. Yüksekte çalışmada
kullanılan KKD ve teknik ekipmanlar, kullanım şekilleri,
yüksekte çalışmada en güvenli yöntemi belirleyebilme
konularında teorik ve uygulamalı eğitim programı
gerçekleştirilmiştir.

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 / Sancaktepe / 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..

