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KARSAN 200 ADET CNG’Lİ OTOBÜS İÇİN KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İMZALARI ATTI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Şubat tarihinde açmış olduğu “200 Adet CNG
Yakıtlı Solo Otobüs” ihalesine 31.8 milyon euro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi
kazanan Karsan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı olarak imzaları attı.
Karsan CEO’su Murat Selek ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu’nun katılımıyla 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen “İmza
Töreni”nde Karsan, bu yılın son çeyreğinde teslim edeceği otobüsleri temsilen
Başkan Karaosmanoğlu’na bir adet otobüs maketi hediye etti.
İmza Töreni’nde konuşan CEO Murat Selek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yıl
sonunda teslim edecekleri otobüslerin tüm yolcular için erişim ve seyahat konforu
ön planda tutularak tasarlanmış olduğuna dikkat çekti. Selek; “Karsan üretimi
CNG (sıkıştırılmış doğalgazlı) yakıtlı 12 metre otobüsler tam alçak taban özelliği,
250 mm’ye kadar düşürülebilen ilk basamak yüksekliği, tekerlekli sandalye giriş
sistemi ve özel düzenekli alanı sayesinde hareket engelli vatandaşlarımızın da
kaliteli ulaşım ihtiyaçlarını kolaylıkla çözümlüyor. Sınıfının en geniş iç koridor
alanına sahip olmalarıyla ferah ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan bu
otobüslerin Kocaeli halkı tarafından da büyük beğeni toplayacağına inanıyoruz.”
dedi. Karsan’ın CNG yakıtlı otobüslerdeki liderliğine ve know-how’ına da dikkat
çeken Selek; “Halen İstanbulda 240 adet 12m CNG’li otobüse hizmet
vermekteyiz. Bu çok değerli bir birikim. Bu know-how avantajımızla Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğimiz ve hizmet vereceğimiz 200 adet
otobüsümüzde bulunan CNG, diğer yakıtlara göre ekonomi sağlayan, çok çevreci
bir yakıt türü. Karsan sektörde edindiği 50 yıla yakın tecrübe ve dünya devleri
tarafından onaylanmış olan üretim kalitesiyle, CNG otobüs pazarındaki iddiasını
sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise konuşmasında
Karsan’dan teslim alacakları 200 adet CNG otobüsle birlikte ulaşım filolarını
güçlendireceklerine vurgu yaparak; toplu taşımada modern, konforlu ve güvenli
taşımacılığı kentin her köşesine yaymayı amaçladıklarını belirtti. Karaosmanoğlu,
Karsan otobüslerinin kent genelinde belirlenecek 12 ilçedeki hatlarda hizmet
vereceğini ve 200 adet yeni otobüs için yeni garaj kurulumu yapılacağını sözlerine
ekledi.

Karsan tarafından üretilen çevre dostu doğalgazlı otobüslerde, yolcular kadar
şoförün konforu da ön planda tutuluyor. ISO-VDV standartlarına göre geliştirilen
sürücü kabini sürücüye konfor ve ekstra geniş görüş alanı sağlarken, gelişmiş
elektronik donanım sayesinde sürücü, araç içindeki bütün sistemleri aynı anda
izleyebiliyor ve kontrol edebiliyor. Elektronik gösterge ve sürüş sistemleri
sayesinde sürücü aracın yağ, yakıt, hız, hararet ve motor devri gibi bilgileri anlık
olarak en detaylı şekilde alabiliyor. Aracın motor yerleşimi, arka – ön tamponlar
ve far çerçeveleri ergonomik yerleşim ve manuel kumanda ile kolayca açılıp
kapanabildiğinden günlük bakımlar rahatlıkla yapılabiliyor. Motor odası
yangınlarında otomatik yangın söndürücü sistemi aracın yangın güvenliğini en üst
düzeye çıkartıyor. Otobüslerde otomatik yağ tamamlama sistemi, araç içi ve geri
görüş sağlayan kamera sistemi, yolcu konforunu ve sürüş güvenliğini artıran
bağımsız ön süspansiyonlar da bulunuyor.
Aracın arkasında enlemesine yerleştirilmiş motor sayesinde ayakta duran yolcu
alanı ergonomisi maksimum seviyede tutulan otobüslerde motor parçaları,
mekanik aksam, fren ve süspansiyon elemanları yıpranmaya karşı üst düzey
dayanıma sahip. Uzun bakım aralıklarıyla tasarruf sağlanırken, çekiş ve güçten
ödün vermeden EEV (Environmentally Enhanced Vehicle/ Çevresel Bakımdan
Geliştirilmiş Araç) emisyon değerlerine ulaşan doğal gazlı motoru hem çevreye
duyarlı hem de düşük yakıt tüketimine sahip.

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
Truck HD75/35 hafif kamyonlarını, BredaMenarinibus marka otobüslerini ve kendi markası altında
Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış
ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Yaklaşık
1000 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. Halka
açık bir Şirket olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranı 2014 Nisan ayı itibariyle %34'tür.
Kısaca Karsan Pazarlama
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 49 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.
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