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MANİSA ULAŞIMDA KARSAN’LA “ATAK”
YAPTI
Karsan, toplu ulaşımda yeni düzenleme yapan Manisa Celal Bayar
Üniversitesi (CBÜ) Muradiye Kampüs Kooperatifi ile 53 adet ATAK
alımında anlaşmaya vardı.

Karsan’ın kendi markasıyla 2014 yılında piyasaya sunduğu 8 metrelik modern
toplu taşıma aracı ATAK, şehirlere yenilik getirmeye devam ediyor. En son Manisa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu ulaşımda yapılan
yeni düzenlemeye göre CBÜ Muradiye Kampüsü – Manisa şehir merkezi
güzergâhında kullanılan otobüsler; alçak tabanlı, engelli erişimli, düşük yakıt
tüketimine sahip 53 adet ATAK aracıyla yenilenecek. Yenilenecek otobüslerle ilgili
olarak Karsan Pazarlama ve Satış Direktörü Selim Aydınlıoğlu ve Kooperatif
Başkanları arasında anlaşma sağlandı.
Anlaşmayla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Karsan Pazarlama ve Satış
Direktörü Selim Aydınlıoğlu; “Karsan ATAK’ın; alçak tabanlı yapısı, kolay erişimi ve
sağladığı konforla Manisa, CBÜ Muradiye Kampüsü güzergahını kullanan tüm
yolcular tarafından büyük beğeni toplayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Yolcu
güvenliğinin önemine vurgu yapan Aydınlıoğlu; araçların yolu, araç içini ve
arkasını gösteren kayıt özelliğine sahip kameralarla donatılacağını sözlerine
ekledi.
Manisalılara hizmet verecek 53 yeni toplu taşıma aracının şehre büyük bir yenilik
getireceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise,
alçak tabanlı ATAK araçlarının Manisa merkezde hizmet veren diğer toplu taşıma
araçlarıyla birlikte entegre çalışacağını söyledi. Muradiye güzergâhında hizmet
veren kooperatif başkanları adına konuşan 84 no’lu Genç Muradiye Motorlu
Taşıtlar Kooperatif Başkanı Cemal Yıldız da; yaklaşık 20 yıldır CBÜ Muradiye
Kampüsünde okuyan öğrencilere ulaşım hizmeti verdiklerini, 53 adet ATAK
aracıyla birlikte ulaşımda yaşanan bu dönüşümün büyükşehir haline gelen
Manisa’ya çok yakışacağını ifade etti.

Karsan’ın 8 metrelik küçük otobüsü ATAK; biniş ve inişleri tek bir adımla
gerçekleştirebilme kolaylığı sağlayan “alçak taban” ve aracı yana yatırabilen ECAS
sistemiyle dikkat çekiyor. Katlanır engelsiz erişim rampası ile tekerlekli sandalye
kullanan yolcular için hayatı kolaylaştıran Karsan ATAK’ın panaromik görüş açısı
sunan geniş camları ferahlık sağlarken, farklı koltuk dizilişleri ve geniş iç yapısı
sayesinde yolcu kapasitesi sürücüsü dahil 60 kişiye kadar çıkıyor. Sürücü için
manuel vitesin yanı sıra robotize vites seçeneği ile maksimum sürüş konforu
sağlayan ATAK, Euro V-EEV emisyon normlarına uygun motoruyla mükemmel
yakıt ekonomisi sunuyor. ATAK ayrıca düşük manevra kabiliyetiyle şehiriçi
taşımacılığında ideal olup, opsiyonel izole sürücü kabini, bağımsız ön süspansiyon
gibi özellikleriyle hem konforlu hem de güvenli bir seyir imkanı sunarken, arkadan
enine yerleşimli motoru sayesinde de bakım kolaylığı sağlıyor.
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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