26 Kasım 2010

BASIN BÜLTENİ
KARSAN, “ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE” KAMPANYASINI
DESTEKLEMEK AMACIYLA HATAY ANA OKULUNA
J10 SERVİS ARACINI GÖNDERDİ
Gülben Ergen Erdoğan’ın sözcülüğünü üstlendiği
“Çocuklar Gülsün Diye” adlı yardım kampanyası kapsamında
altıncısı Hatay’da açılan ana okuluna çocuklara servis desteği
Karsan’dan geldi!
Otomotiv sektöründe sahip olduğu 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin köklü kurumlarından
olan Karsan; Sanatçı Gülben Ergen Erdoğan, İletişimci Feride Edige ve Araştırmacı Elvan
Oktar öncülüğünde başlatılan “Çocuklar Gülsün Diye” adlı yardım kampanyasını desteklemek
amacıyla “Öğretmenler Günü”nün kutlandığı 24 Kasım tarihinde Hatay’da açılışı yapılan ana
okuluna yeni Karsan J10 aracını hediye etti. 0 ile 6 yaş arası çocuklara hak ettikleri mutluluğu
vermek, köylerde, ilçelerde, ihtiyaç duyulan her yerde ana okulları açmak amacıyla başlatılan
“Çocuklar Gülsün Diye” kampanyası kapsamında altıncısı Hatay’ın Reyhanlı Çakıryiğit
Köyü’nde açılan ana okuluna gidecek çocuklar bundan böyle Karsan J10 servis aracını
kullanacak. Karsan, kampanyaya yaptığı yardım ile çocukların evlerinden okullarına giderken
yürüdükleri uzun yolları J10 okul servisi ile kısaltmayı, konfor ve güven içinde onlara neşeli bir
yolculuk sunmayı vaad ediyor.
“Çocuklar Gülsün Diye” kampanyası kapsamında ilki Tokat’ta açılan ana okullarını sırasıyla
Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop ve Hatay takip etti. Kampanyaya inanan ve güvenen
Karsan, J10 servis araçlarını okul öncesi eğitimden mahrum bırakılmış binlerce çocuğa
erişmeye çalışan kampanya kapsamında bu köylere ulaştırmayı hedefliyor.

“KARSAN J10” ile çocuklar “gülüyor”, ana okuluna güven ve
konfor içinde gidiyor!

Estetik tasarımıyla göze hitap eden; sürücüye kullanım kolaylığı, yolcuya konfor sağlayan
Karsan J10; güncel regülasyonlara uygun hale gelecek şekilde yeniden tasarlandı. Yeni J10,
yüksek tavan mesafesi, geniş camları ve sunroofu ile aydınlık ve havadar bir kullanım

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük
Akçalar Sanayi Bölgesi Akçalar 16225 Nilüfer – Bursa
T +90 224 484 21 70 (25 Hat) F +90 224 484 21 69
www.karsan.com.tr

İstanbul Ofis
Emek Mah. Ordu Cad. No: 12 81270 Sarıgazi Ümraniye - İstanbul
T +90 216 499 65 50 (3 Hat) F +90 216 499 65 53

deneyimi yaşatıyor. Segmentinde yolcu taşımak için tasarlanmış yegane araçlardan biri olan
J10, üstün süspansiyonu ile yolcularına konforlu bir yolculuk imkanı da sunuyor.
Sınıfının en iddialı ölçülerine kavuşan otomatik kapısı ile J10 çocuklar için ideal bir araç. Kapı
açıldığında otomatik olarak inen basamak sistemi, alçak yapısı sayesinde çocukları yüksek
adım atmak zorunda bırakmaksızın onlara rahat bir biniş sağlıyor. Kapı bölümünün ortasında
yer alan ilave tutamak yapısı ise çocuklara tutunmayı kolaylaştırarak konforlu ve emniyetli
biniş – inişi garanti ediyor.

Yenilikçi tasarımı, çevre dostu motoru ve yüksek sürüş ve yolcu
konforu ile “KARSAN J10” çağı yakalıyor

1981 yılından bu yana Karsan tarafından üretilip satılan, yolcu taşımacılığının klasikleşmiş ismi
J9’un yerine üstün mühendislik çalışmaları ile geliştirilen, Euro 4 motor ve yepyeni özelliklerle
donatılan J10, yepyeni dış tasarımıyla son jenerasyon minibüsler arasındaki yerini alıyor.
Baştan aşağı yenilenen ön tasarımı, yeni kapı yapısı ve yapıştırma tip modern yan camların
ortaya çıkardığı çekici dış tasarımı ile, müşterileri yalnız teknik ve ekonomik olarak değil,
estetik olarak da cezbetmeyi başarıyor.
En çağdaş mühendislik teknikleri ve bilgisayar destekli dizayn sistemleri kullanılarak
profesyonel olarak tasarlanmış kokpit, hem göze hitap ediyor, hem de sürücüye azami
kullanım kolaylığı sağlıyor.

KARSAN J10: Daha güçlü motor hacmi, düşük yakıt tüketimi

J10’un en büyük yeniliklerinden biri ise kaputun altında yer alıyor. Dünyanın lider dizel motor
üreticilerinden Iveco tarafından sağlanan yeni ve modern, Euro 4 emisyon normlarına uygun
çevre dostu motoru, selefi J9’a göre artan motor gücü ve torkuyla araçta çok daha tatminkar
bir serilik, ataklık ve çekiş gücü sağlıyor. J10, bu üstün değerlere, artan performans verilerine
karşın yakıt tüketiminden taviz vermiyor; küçük motor hacimden yüksek güç elde edilmesini
sağlayan modern yapısı ile J9’dan daha da iddialı bir yakıt ekonomisi sunuyor. J10’da motor
sesi, hem sürücüye hem yolculara maksimum yolculuk konforu sağlayabilmek için minimuma
indirgendi.

Yüksek sürüş konforuna sahip KARSAN J10 dikkati yola çekiyor

Uzun süre araç kullanımında yormayan, kolay vites değişimi sağlayan joystick tip vites sistemi
kullanım rahatlığını artırmakla kalmıyor, sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağladığı
için seyir emniyetini de garanti altına alıyor. Yine uzman mühendislik çalışmaları ile
şekillendirilen tam açılır tip, elektrik kontrollü yan camlar ise sürücünün rahatına rahat
katıyor. Bunun yanısıra J10’da, sürücünün her türlü özel eşyasını ve evraklarını koyabilmesi
ve güvenli bir şekilde saklayabilmesi için kilitli saklama gözleri de unutulmayan detaylar
arasında yer alıyor.
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Geniş ürün gamı ve fiyat seçenekleriyle herkese uygun bir
“KARSAN J10” var

Farklı şasi boyu alternatiflerine ve koltuk kapasitesine sahip olan okul, servis ve hat
seçenekleri ile dikkat çeken J10, her tip müşterinin isteğine cevap veriyor. J10, rakiplerinden
farklı olarak sınıfında 14+1, 17+1, 20+1 yolcu kapasitesi sunabilen ender modellerden biri
olmanın yanısıra, yeni regülasyonlara uyum sürecinde 14+1 segmentinde koltuk
kaybetmeyen nadir modellerden biri olarak öne çıkıyor.
Bütün bu yeniliklerinin yanında J10, rakiplerine ve özelliklerine göre ekonomik satış fiyatı,
finansman kolaylıkları, uygun ve yaygın yedek parça ve bakım hizmetleri gibi J9’dan
devraldığı güçlü yanları devam ettirmeyi ve daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.
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Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu
çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça
Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir
firmadır. Renault Trucks’ın Premium, Lander ve Kerax modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo,
Karsan J Serisi (J9/J10), Hyundai HD Serisi ve BredaMenarinibus marka otobüs modellerini üreten
Karsan, 2002 yılından itibaren Türkiye otomotiv endüstrisinde tek bir fabrikada çok markalı üretim
yaklaşımını benimseyen tek firmadır. Karsan ayrıca, 2009 yılından bu yana Karsan J Serisi ve Hyundai
HD Serisi’nin yurt içi ve yurt dışı için pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini Karsan Pazarlama
çatısı altında sürdürmektedir. ISO’nun (İstanbul Sanayi Odası) 2009 yılında yaptığı araştırmaya göre
"Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre 105 basamak
atlayarak 162. sırada yer alan Karsan’da bugün 952 kişi çalışmaktadır. Yüzde 63.46’sı Kıraça Grubu,
yüzde 8,19’u Diniz Grup, yüzde 1.73’ü İnan Kıraç’a ait olan Karsan'ın %26.62 oranında hissesi ise
İMKB’de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem görmektedir.
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