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KARSAN JEST VE ATAK’LAR ÇANKIRI YOLLARINA ÇIKIYOR!
Toplu taşımacılık sistemlerinde geliştirilen modern ve çağdaş yaklaşımlarla dönüşüm
yaşayan kentlere, geliştirdiği yenilikçi ürünler ile her zaman değer katmayı amaçlayan
Karsan; araç teslimatlarına devam ediyor. Karsan, son olarak 21 Mayıs tarihinde
Çankırı’ya 10 adet Karsan JEST marka minibüs ve sekiz adet Karsan ATAK marka otobüs
teslimatı gerçekleştirdi. Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyi kazanan Metin
Merzi Ticaret, Karsan’dan teslim aldığı JEST ve ATAK araçlarını Özel Halk Otobüsü olarak
Çankırı’da çalıştıracak.
Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk,
Metin Merzi Ticaret’in Kurucusu Akın Merzi, Karsan Bölge Satış Müdürü Ercan Şerifoğlu,
Karsan Bölge Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kemal Sibilik ve Karsan Aydın Otomotiv
Satış Müdürü Osman Aşlakçı’nın katıldığı Teslimat Tören’i 21 Mayıs Perşembe günü
Çankırı Belediyesi önünde gerçekleştirildi. “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu
kapsamında geliştirdiği 5 metre’den 18 metre’ye uzanan ürün gamı ile toplu taşımacılıkta
kentlerin çözüm ortağı olmaya devam eden Karsan; JEST ve ATAK araçlarıyla bundan
böyle Çankırılılara da hizmet verecek.
Karsan JEST; alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı,
rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile tüm
bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlarken, opsiyonel olarak sunulan araç içi kablosuz
internet bağlantısıyla da iletişimdeki engelleri de kaldırıyor. Birçok çağdaş özelliği ile ideal
bir toplu taşıma aracı olan JEST, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor. JEST’in bir büyük
versiyonu, 8 metrelik alçak tabanlı, engelsiz erişimli “ATAK” da farklı koltuk dizilişleri ve
geniş iç yapısı sayesinde 60 kişilik yolcu kapasitesi sunuyor.

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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