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BASIN BÜLTENİ
KARSAN PAZARLAMA A.Ş., HYUNDAI’NİN YENİ HAFİF TİCARİ SERİSİNİN
MÜNHASIR TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ OLDU
Hyundai Motor Company’nin (HMC) geliştirmekte olduğu ağırlığı 3.5 ton ila 5
ton arasında değişen yeni hafif ticari araç serisinin üretimini üstlenen Karsan
Otomotiv Sanayii A.Ş.’nin ardından, münhasır Türkiye distribütörlüğünü de
Karsan Pazarlama A.Ş. üstlendi.
27 Kasım 2012’de imzalanan anlaşmayla Hyundai Motor Company (HMC)’nin ağırlığı 3.5
ton ila 5 ton arasında değişen yeni hafif ticari araç serisinin üretimini üstlenen Karsan
Otomotiv Sanayii’nden sonra ürünlerin münhasır Türkiye distribütörlüğünü de Karsan
Pazarlama A.Ş. üstlendi. Distribütörlük anlaşması 20 Mayıs 2014 Salı günü Istanbul
Swissotel’de yapılan törende, Karsan Pazarlama A.Ş. adına Murahhas Aza Murat Selek ve
Genel Müdür Vançın Kitapçı ile HMC Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Byung Tae YEA ve
Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jong Moo KIM tarafından imzalandı. İmzalanan
distribütörlük anlaşmasıyla birlikte Karsan Pazarlama A.Ş., Karsan Otomotiv Sanayii
A.Ş.’nin, HMC için üreteceği hafif ticari araçların Türkiye’de satış, pazarlama ve satış
sonrası hizmetlerini münsahır olarak üstlenmiş oldu.
Karsan Otomotiv Sanayii, 2012 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, HMC tarafından
geliştirilmekte olan panel van, hafif kamyon ve minibüs versiyonlarından oluşan hafif ticari
araç serisinin tüm (ihraç ve yerli) pazarlar için üretimine bu yılın son çeyreğinde başlamaya
hazırlanırken, diğer yandan ülke çapında yaygın yetkili satıcı ve servis ağına sahip olan
Karsan Pazarlama A.Ş., 20 Mayıs 2014’te imzalanan bu anlaşmayla ürün gamını daha da
zenginleştirerek hizmetlerini sürdürecek.
Karsan Pazarlama Murahhas Azası Murat Selek, imzalanan münhasır distribütörlük
anlaşmasıyla birlikte Karsan ile HMC arasındaki işbirliğinin daha da güçlenerek farklı bir
boyuta geçtiğini söyledi. “Bu anlaşma ile HMC'nin Avrupa ilk gösterimini Eylül ayında
Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda yapacağı yeni ticari araç modelini, bu yılın son
çeyreğinde üretmeye başlayacak ve 2015 başında Türkiye’de satışa sunacağız” diyen
Selek, üretim anlaşmasının ardından münhasır distribütörlük anlaşmasını da imzalamış
olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Selek, Karsan Pazarlama’nın yeniden
yapılandırılmakta olan geniş satış, servis ve yedek parça ağı ile birlikte en iyi hizmeti
vereceğini ve bir dünya devi olan HMC’nin Türkiye’de başarılı olmasında anahtar rol
oynayacağını ifade etti.

HMC Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Byung Tae YEA ise imza töreninde yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “HMC olarak Kasım 2012’de Karsan’la üretim anlaşmasını
yaptığımız yeni hafif ticari ürün ailesinin Avrupa lansmanını yakında yapacağız. Hyundai
ürün kalitesi ve Karsan üretim deneyimi ile üreteceğimiz bu yeni ürünler ile Avrupa ve
Türkiye’de markamız için yeni bir segmente giriyoruz. Bu yeni ürün ailesi ile hafif ticari
araç pazarında da otomobilde yakaladığımız başarıyı elde etmeyi hedefliyoruz. Karsan
Pazarlama ile bugün imzalanan distibütörlük anlaşması, iki şirket arasında güçlenen işbirliği
ve güvenin göstergesi olmuştur. Karsan Pazarlama ile beraber Türkiye pazarında da
başarılı olacağımıza inancımız tamdır.”
YEA, HMC’nin global distribütörler kongresini bu yıl 21 - 23 Mayıs tarihleri arasında 54
ülkeden 64 distribütör ve 130 üst düzey temsilcinin katılımıyla Antalya Belek'te yapacağını
belirterek, “Bu önemli toplantının yeni ürün ailemizin üretim merkezi olan Türkiye’de
yapılacak olması bizim için büyük önem ve anlam taşıyor” diye konuştu.
20 Mayıs 2014 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen distribütörlük anlaşması imza
töreninde HMC Ticari Araçlar Başkanı Choong Ho Kim ve Karsan Murahhas Azası Jan
Nahum da hazır bulundu.
Kısaca Karsan Pazarlama A.Ş
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler
ve Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 48 yıldır faaliyet gösteren
Karsan’ın engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve
servis noktasıyla hizmet alanına aktarıyor. Üstün hizmet anlayışını benimseyen Karsan
Pazarlama, müşteri beklenti ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. 2014 yılı itibarıyla
Karsan, Hyundai Truck ve BredaMenarinibus markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış
sonrası hizmetlerini veren Karsan Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım
hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj yönetimi alanlarında hizmet veriyor.

Kısaca Hyundai Motor Company
1967 yılında kurulan Hyundai Motor Company, otomotiv üretiminde Kore’nin tartışılmaz
lideri, dünyanın ise önde gelen otomotiv üreticileri arasındadır. 63.000'den fazla çalışanı
ile Hyundai Grubu'nun temel taşlarından birini teşkil eden Hyundai Motor Company,
otomobil, hafif ticari ve ağır ticari araç sınıfında birçok farklı model araç üretimi
yapmaktadır.

Yılda 1.5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip Ulsan fabrikası, dünyanın kompleks
halindeki en büyük otomotiv üretim tesisidir. 1995 yılında, yıllık 100.000 adet üretim
kapasiteli ticari araç fabrikası Jeonju, 1996 yılında ise yıllık 300.000 adet binek araç
kapasiteli Asan fabrikası üretime geçmiştir. 1998 yılında Kia'yı satın alan Hyundai, Kore
otomotiv pazarının % 70'inden fazlasını elinde bulundurmaktadır. 1974 yılında ürettiği ilk
modeli "Pony"i ,1976 yılında ihraç eden Hyundai kuruluşundan 29 yıl sonra 10 milyonuncu
aracın üretimini gerçekleştirmiş, 2004 yılında ise 10 milyonuncu aracının ihracatını
yapmıştır. Birçok ilke de imza atan firma bu kapsamda; Kore'nin ilk spor otomobili Scoupe'u
(1990) , hidrojen ile çalışan araç prototipi, düşük emisyonlu araç prototipi, ultra hafif
aluminyum araç ve hibrid araçlar üretmiştir. Hyundai Motor Company'nin Güney Kore'deki
fabrikaları haricinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, Çin ve
Hindistan'da da global üretim merkezleri bulunmaktadır. JD Power’ın 2009 kalite
araştırması sonucunda, non-premium otomobil sınıfında birinciliği elde etmiştir. Hyundai
Motor Group 7.66 milyon araç satışına ulaşarak 2013’te dünyanın 5. büyük otomotiv
üreticisi konumuna gelmiştir.
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