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EYAF, KARSAN STANDINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖDÜL
TÖRENİ İLE AÇILDI
Engelsiz Yaşam Fuarı’nın açılış gününde düzenlenen “Küresel
Sosyal Farkındalık Ödül Töreni”ne ev sahipliği yapan Karsan,
standında sergilediği JEST ve ATAK ile, ziyaretçilerden tam
not aldı.
Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF), “3 Aralık Dünya Engelliler
Günü”nde Karsan standında düzenlenen “Küresel Sosyal Farkındalık Ödül Töreni” ile
açıldı. Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından düzenlenen törene
Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk, sanatçı dostları Ercan Saatçi, Engin Altan
Düzyatan, Zara ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz katıldı. Karsan’ın engelsiz erişim
sunan araçları JEST ve ATAK’ın sergilediği Karsan standında gerçekleştirilen törende
konuşan Metin Şentürk; “Bugün Dünya Engelliler Günü itibariyle buradayız, uzunca bir
zamandır ulusal bir örgüt olan vakfın başkanlığını yürütüyorum. Ülkemizde ve dünyada
engelliler adına yapılan tüm iyileştirme çalışmalarına teşekkür ediyorum” dedi. Karsan
adına konuşan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak da; engelli erişimine uygun araç
üreticisi bir firma olarak bu fuarın destekçisi olmaktan ve Küresel Farkındalık Ödül
Töreni’ne ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Törende Metin
Şentürk Karsan’a bir teşekkür plaketi verdi. Karsan adına Mehmet Apak da Metin
Şentürk’e bir anı plaketi takdim etti. Tören sonrasında Metin Şentürk ve sanatçı Zara
Karsan standında bulunan JEST ve ATAK araçlarını inceleyip, yetkililerden detaylı bilgi
aldılar ve basın mensuplarıyla olan röportajlarını JEST minibüsünün içinde
gerçekleştirdiler.
“Engelsiz Erişim" için gerekli her türlü yasa ve yönetmeliğe uygun olarak tasarlan, Karsan
markalı toplu taşımacılık ürün ailesinin en küçük üyesi olan JEST’i pazara sunduğu 2013
yılından itibaren Engelsiz Yaşam Fuarı’nı destekleyen Karsan için, engelli vatandaşların
yaşamın tüm alanlarına diğer tüm vatandaşlar gibi dahil olması konusu büyük önem
taşıyor. Karsan araçlarını; mega kentlerin ihtiyaç duyduğu; engellilere eşit yaşam imkanı
sunan, yaşlanan nüfusa hizmet eden, çevreci, kolay ve zahmetsiz ulaşım sağlayan, keyifli
ve konforlu seyahat gibi ulaşım kriterleri çerçevesinde geliştirip pazara sunuyor.
EYAF’ta sergilenen Karsan markalı 6 metrelik JEST ve 8 metrelik ATAK; gelişmiş engelsiz
erişim özelliği, indi-bindi hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, alçak tabanı,
ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile engelliler için de çok
konforlu çözümler sunmalarıyla dikkat çekiyor. Geliştirdiği ürünlerle herkese eşit ulaşım
imkanı sunmayı hedefleyen, tüm ürünlerini engelsiz erişime uygun olarak tasarlayıp
üreten Karsan, toplu ulaşımda engelsiz erişimin liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Karsan standı fuarın açılış gününde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Engelli
vatandaşlar tarafından test edilen JEST ve ATAK engelsiz erişim özelliği ile büyük beğeni
topladı. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan ürün, teknoloji
ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen EYAF’ta yer alan
Karsan standı, 6 Aralık 2015 tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de tüm
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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. Karsan, Hyundai Truck&Bus ve BredaMenarinibus
markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini vermeye başlayan Karsan
Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj
yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
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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