02 Aralık 2010

BASIN BÜLTENİ

KARSAN’DAN TOPLU TAŞIMAYA
SINIRSIZ ÇÖZÜMLER...
Karsan, “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonuyla,
2 – 3 Aralık tarihlerinde ilki düzenlenen
TRANSİST 2010 – Toplu Ulaşım Haftası
organizasyonunda yerini aldı.
Kurulduğu günden bu yana, 40 yılı aşkın bir süredir, Türk otomotiv sanayinin gelişiminde
üstlendiği rolü giderek önem kazanan Karsan; 2009 yılında belirlediği yeni vizyonu “Sınırsız
Ulaştırma Çözümleri” kapsamında 2 – 3 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
ilki düzenlenen TRANSİST 2010 – Toplu Ulaşım Haftası organizasyonunda yerini aldı. Kendi
markası da dahil toplam 6 dünya markası için üretim yapan Karsan, Bursa fabrikasında
üretimine başladığı, Avrupa’nın önde gelen markası BredaMenarinibus otobüslerini ve kendi
markası ile üretmek üzere dünya metropolleri için geliştirdiği “Geleceğin Taksisi” konsept
modelini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Avrupa’nın toplu taşıma uzmanı BredaMenarinibus!
BredaMenarinibus, 90 yılı aşkın bir süredir ürettiği 30.000’in üzerinde otobüs ile İtalya’da
toplu taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunmuş köklü otobüs üreticilerindendir.
BredaMenarinibus otobüs tasarımında sahip olduğu vasıflı bilgi birikimi ile her model aracı
(araç gövdesi ve mekanik aksam) en güncel hesaplama ve tasarım teknikleriyle tasarlayıp
geliştirmekte ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır.
BredaMenarinibus otobüslerinin İtalya’nın en çok tercih edilen markalarından biri olması
tesadüf değil. BredaMenarinibus’ın tüm ürün gamı uzun ömürlü, paslanmaz (FRP) ve estetik
görünümlü malzemeye sahip gövde yapısı ile rakiplerinden ayrışıyor. BredaMenarinibus’un
geniş ürün gamında yer alan 6 metreden 18 metreye tüm toplu taşıma araçları tam alçak
taban yapısına sahip. Araçlarda alçak taban, tekerlekli sandalye giriş sistemi ve araç içinde
ayrılan özel güvenlikli alan sayesinde hareket engellilerin kaliteli ulaşım ihtiyaçları kolaylıkla
çözümlenmektedir. Motor seçimleri aracın genel yapısı ve kullanım alanı dikkate alınarak
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özenle belirlenmektedir. Aracın arkasında enlemesine yerleştirilmiş motor sayesinde yolcu
alanı ergonomisi maksimum seviyede artırılmıştır. Çekiş ve güçten ödün vermeden EEV
emisyon değerlerine ulaşan tüm motorların CNG versiyonları da bulunmaktadır. Dizel ve
CNG’nin yanısıra ürün gamında elektirikli motor çözümü de sunan BredaMenarinibus’ın motor
parçaları, mekanik aksam, fren ve süspansiyon elemanları yıpranmaya karşı üst düzey
dayanıma sahiptir. Bu sayede, geniş bakım aralıklarıyla da tasarruf sağlanmaktadır.
BredaMenarinibus’larda yolcular kadar şoförün konforu da ön planda tutulmuştur. Sürücü
kabinleri sunduğu konforun yanı sıra geniş görüş açısı ve güvenliği ile de sürücünün işini
kolaylaştırmaktadır. Tüm modellerde yer alan gelişmiş elektronik donanım sayesinde sürücü,
araçtaki bütün sistemleri aynı anda izleyebilmekte ve kontrol edebilmektedir.

BredaMenarinibus artık Türkiye’de Karsan güvencesiyle
üretiliyor...
Karsan, İtalya’nın önde gelen otobüs üreticisi BreadaMenarinibus’un otobüslerini üretmek,
satmak ve BredaMenarinibus’a ihraç etmek üzere şirketle 26 Mart 2010 tarihinde Ön Anlaşma
– MoU (Memorandum of Understanding) imzalamış ve bu doğrultuda Nisan ayında
BredaMenarinibus’un otobüs modellerinin deneme üretimine başlamıştı. Anlaşma kapsamında
belirlenen dört aylık sürenin sonunda deneme üretimlerini başarıyla tamamlayan Karsan,
Şirketle olan işbirliğinin kapsamını genişletmek üzere, seri üretim ve pazarlama faaliyetlerini
içeren, stratejik ortaklık niteliğindeki nihai anlaşmayı ise Eylül ayında imzalamıştı. Bu anlaşma
ile Karsan, BreadaMenarinibus’un bütün ürün gamının Türkiye’de münhasır olarak üretim,
pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler ve ihracatını sürdürmek üzere sorumluluğu
üstlenmişti. Bu işbirliği sonucunda İtalya’ya ihraç edeceği araçların seri üretimine başlayan
Karsan, üretmiş olduğu BredaMenarinibus marka ilk araçlar olan Avancity+ L ve Vivacity+ C
CNG modellerini ilk kez TRANSİST 2010 organizasyonunda ziyaretçiler ile buluşturuyor.

New York taksi ihalesinde finale kalan Türk markası Karsan, 3
aday içinde en iddialısı
Yüzde 100 yerli sermayeli Karsan bugün; Renault Trucks markası için Premium, Lander ve
Kerax büyük kamyonlarını, PSA Peugeot Citroen Grubu için Peugeot Partner ve Citroen
Berlingo hafif ticari araçlarını, Hyundai Motor Company için Hyundai Truck HD Serisi
kamyonlarını ve son olarak BredaMenarinibus ile yaptığı anlaşma ile BredaMenarinibus marka
otobüsleri üretmekte. Kendi markası dahil toplam 6 markayı tek çatı altında üretme bilgi,
kapasite ve becerisine sahip bir kurum olarak; dünyanın en büyük metropollerinden biri olan
New York’un taksilerinin 2014 yılı itibariyle yenilenecek olması amacıyla düzenlenen taksi
ihalesinde rakibi olan dünya devi 7 markayı geride bırakarak bugün 3 finalistten biri olmanın
haklı gururunu yaşıyor. Karsan, New York Belediyesi’nin; engellilerin de normal vatandaşlar
gibi seyahat etmesine imkan tanınması, yolcu ve sürücü konfor ve kolaylığı, modern dizayn,
sağlamlık, çevreci, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi gibi kriterleri aradığı ihalede,
yarattığı taksi ile finalistler arasında da en güçlü aday konumunda bulunuyor.
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Yeni vizyonu “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” kapsamında New York taksi ihalesini bir fırsat
olarak değerlendiren Karsan, varolan bir çözüm üretmek yerine, bir soruna çözüm olabilecek
yeni bir araç tasarlamayı uygun gördü. Sadece tek bir metropolün değil bütün metropollerin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araç yaratmayı amaç edindi ve New York ihalesini bir fırsat
olarak gördü. 2011’in başında sonuca ulaşması beklenen ihalenin kazanılması durumunda
Karsan münhasır olarak 10 yıl boyunca yılda 2 bin 650 adet aracı New York şehirinin taksi
pazarına satmakla yükümlü olacak. İlk aracın New York taksi pazarına satıldığı ay itibariyle
başlayacak 10 yıllık zaman dilimi boyunca da kazanan firma araçların performans, etkinlik ve
güvenlik gibi özelliklerini geliştirmeye devam edecek.

Karsan Taksi’nin yürüyen prototipi Aralık 2011’de hazır olacak
Kazananın 2011 başında açıklanmasının beklendiği bu süreçte Karsan, yoğun çalışma
temposuna aynı hızda devam ediyor. 27 Mayıs’ta Amerika’da katıldığı taksi ihalesine hazırlık
için geçirilen 6 aylık endüstriyel tasarım ve konsept oluşum sürecinin hemen ardından 1/1
konsept model hazırlık sürecine girildi. Bu süreç boyunca; konsept üzerinde tasarımın
iyileştirilmesine yönelik güncellemeler yapıldı, stil fonksiyonel açıdan incelendi ve aracın
gerçek boyutu değerlendirildi. 29 Ekim – 7 Kasım tarihlerinde Autoshow’da sergilenen
Konsept model ilk kez 26 Ekim’deki lansman toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Bugün ise
aracın 1/1 iç tasarım model hazırlık sürecine girildi. Bu aşamanın tamamlanacağı 2011 yılının
ilk çeyreğinin ardından aracın fonksiyonel prototipleri çalışır hale getirilecek. Haziran 2011’de
ise ilk yürüyen ancak mühendislik çalışmaları devam eden prototip, Aralık 2011’de de nihai
yürüyen prototip hazırlanacak. 2013 yılının ortalarında da ilk araçlar üretim hattına girecek.

Özgün bir Türk markası olan Karsan Taksi, otomotiv dünyasında
bir yenilik
Tamamen Türk mühendis ve tasarımcısının bir ürünü; özgün bir Türk markası olan Karsan
Taksi aynı zamanda dünyanın bu boyuttaki ilk ve tek arkadan motorlu aracı olarak
tasarlanmış olması itibariyle de otomotiv dünyasında kendi başına bir yenilik. Fabrika çıkışı
olarak engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri ile diğer yolcular ile eşit şartlarda seyahat
etmesine fırsat veren halihazırdaki ilk ve tek araç; bu nedenle de önemli bir sosyal
sorumluluk görevi üstlenmiş, ve bu yapısı ile taksi kullanımı dışında da önemli bir pazar
potansiyeli barındırıyor. Bütün bunların yanında sahip olduğu benzin, doğal gaz, hibrid ve tam
elektrik uygulamalarına fırsat veren motor yapısı itibariyle de kamuoyunda sıkça tartışılan,
Türkiye’nin kendi özgün elektrikli aracını üretme hedefini gerçekleştirmede önemli bir görev
üstlenme potansiyeli bulunuyor.

Karsan, yeni vizyonu doğrultusunda kendi markasına sahip ürün
gamını geliştirme yolunda önemli adımlar atıyor
Türk otomotiv sanayiinde özel bir konumda bulunan Karsan; güçlü global otomotiv markaları
için tasarım, mühendislik desteği ve araç üretimi gerçekleştirdiği “Fason Üretim”, bölgede
faaliyet gerçekleştirmeyi hedefleyen global markalar için üretim ve pazarlama, satış, satış
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

sonrası hizmet faaliyetlerini sürdürdüğü “Entegre Stratejik Ortaklık”, yurtiçi ve yurtdışı
pazarlara yönelik Karsan markalı araçların geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlama, satış, satış
sonrası hizmet faaliyetlerini sürdürdüğü “Ana Üretici (OEM)” ve anahtar teslim ulaştırma
çözümleri geliştirilmesini ve sunulmasını kapsayan “Entegre Hizmetler” olmak üzere 4 faaliyet
alanına sahip. Bugün kendi markasına sahip ürün gamını daha da kuvvetlendirmeyi hedef
edinen Karsan, ticari aracın her segmentinde araç üretimi yapan bir Kurum haline gelmeyi
amaçlıyor. Karsan üretimin yanısıra BredaMenarinibus otobüslerinin, Karsan J Serisi
minibüslerinin ve Hyundai HD Serisi kamyonların da yurtiçi ve yurtdışı satış ve satış sonrası
faaliyetlerini yerine getirmekte.
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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 1034 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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Legal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
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