
 

 

 

 

 

Hakkari Belediyesi’nin Ulaşım Ağı 

 Karsan ile Gelişiyor! 

 

Hakkari Belediyesi’ne 10 Adet Karsan Jest+ 

 
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle modern çözümler sunan yerli üretici 

Karsan, kentlerin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Karsan, son olarak 

Hakkari Belediyesi bünyesinde şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde 

kullanılmak üzere 10 adet Jest+ araç teslimatı gerçekleştirdi.  

 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 

çözümleri sunan yerli üretici Karsan, araç filolarını yenileyen ve güçlendirmek 

isteyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda  Karsan, Hakkari 

Belediye Başkanlığı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere şehre 

10 adet Jest+ araç teslimatı gerçekleştirdi. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari 

İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan’ın ürün 

yelpazesiyle en büyük metropollerden, gelişmekte olan kentlere kadar birçok 

farklı bölgeye çözüm sunduğunu belirterek, “Hakkari, planlamış olduğu değişim 

ve dönüşüm programı kapsamında; şehir içi ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin 

önlemler almak ve vatandaşlara konforlu ve güvenli hizmet sunulması adına 

Karsan’ı tercih etti. Dolayısıyla bizler bu kente kamera ve kayıt özellikleri 

bulunan Jest+ araçlarımızı teslim etmekten mutluluk duyuyoruz. Araçlarımız, 

belediye bünyesinde kente hizmet edecek ve bölge ulaşımına pozitif katkı 

sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.  

 

Jest+ ile güvenli ve konforlu seyahat! 

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar 

sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile 

de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan  

Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor 

manevraların üstesinden kolayca geliyor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Karsan Hakkında: 

Türk otomotiv sanayinde 53 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç 

segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim 

yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası 

tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan 

otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir 

merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde 

yer alıyor. 

 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda 

yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin 

türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu 

taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak 

için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer 

zincirinin tamamını yönetiyor.  

 

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 

10-12-18 m otobüslerive kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya 

devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin 

de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 

fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor. 

 

 

 

 

 

 


