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BASIN BÜLTENİ

BTSO’DAN KARSAN’A ÖDÜL

Karsan, BTSO öncülüğünde düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar
Ödül Töreni”nde “Dönüşümün Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenen “Ekonomiye
Değer Katanlar Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21
Aralık Pazartesi günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yedi farklı
kategoride düzenlenen, 71 adet ödülün verildiği törende Karsan da “Dönüşümün
Liderleri” kategorisinde ödüllendirildi. Karsan adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İnan
Kıraç Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teslim aldı.
Ülke ve kent ekonomisine değer katan firmaların ve iş dünyası temsilcilerinin
ödüllendirildiği törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, Bursa'nın Türk ekonomisinin gelişmesinde ve ivme kazanmasında etkin ve
yönlendirici gücü temsil ettiğini söyledi.
Bugün Türkiye’nin en önemli otomotiv sanayi merkezi olan Bursa’nın köklü firmalarından
Karsan, 50 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak
her zaman daha iyisini yapmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Yarım yüz yıllık deneyimi
ve farklı iş modeli ile Türk otomotiv sanayinde çok özel bir konuma sahip olan Karsan;
işbirliği içinde olduğu dünyaca ünlü markalara Bursa’da yer alan esnek kapasiteli modern
ve teknolojik tesislerinde hizmet veriyor, binek araçtan otobüse, hafif ticari araçtan
kamyona kadar geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretiyor. 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.

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. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda,
binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi
hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai
Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, BredaMenarinibus
marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları
üretmektedir. Bu ürünlerin Türkiye’deki pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise
Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 1.254 kişinin çalıştığı
Karsan, İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük
500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Karsan, uluslararası marka
değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Değerli Markaları”
araştırmasında 100 marka arasında 44. sırada yer aldı. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa
İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki
pay oranı 2015 Eylül ayı itibariyle %35'tir.
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