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BASIN BÜLTENİ

KARSAN MARKA ARAÇLAR ARTIK ROMANYA’DA!
Türk otomotiv sektörünün köklü kuruluşu Karsan, 13 Kasım Perşembe günü Romanya
distribütörü Anadolu Otomobil Rom sponsorluğunda Bükreş'te düzenlenen Public
Transporters Union (URTP) organizasyonuna katıldı. Romanya’daki kentsel ve bölgesel
düzeydeki toplu taşıma operatörlerinin ve yolcuların ulusal ağı olan URTP, ülkedeki toplu
taşıma hizmetinin sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmesi amacıyla düzenlediği bu
toplantıda Karsan ilk kez kendi markasına ait JEST, ATAK ve STAR adlı araçlarıyla yer
aldı.
ATAK ve STAR’ın Avrupa prömiyerini ilk kez Ekim 2013’te Kortrijk Busworld Fuarı’nda
yapan Karsan, aynı araçlarını Nisan 2014’te Busworld Turkey, Ekim 2014’te de Hannover
Fuarı’nda sergilemiş ve büyük beğeni toplamıştı.
8 metrelik alçak tabanlı, engelsiz erişimli “Karsan ATAK” ile şehiriçi otobüsü ve
turizm/servis taşımacılığında kullanılan 8 metrelik “Karsan STAR”, Avrupa normlarına
uygun EuroVI motorlu versiyonları ile Public Transporters Union organizasyonunda
ilgililerin beğenisine sunuldu. Alçak tabanlı ve engelsiz erişim özelliklerine sahip 6
metrelik “Karsan JEST” küçük otobüsün de sergilendiği organizasyonda Karsan
yetkilileri hazır bulundu.
Karsan; Anadolu Otomobil Rom ile imzalamış olduğu distribütörlük sözleşmesinin resmi
duyurusunu da 14 Kasım Cuma günü düzenlediği ortak basın toplantısı ile duyurdu.
Karsan’ın, bu işbirliği ile Romanya pazarına açılmış olduğunun resmi duyurusunun
yapıldığı basın toplantısında Karsan Pazarlama adına İhracat Müdürü Kağan Deniz,
Anadolu Automobil Rom SRL adına da firma sahibi Hüseyin Aykol ile Genel Müdür Magda
Pesu yer aldı.
Toplantıda anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Karsan Pazarlama İhracat Müdürü
Kağan Deniz; Romanya’nın Avrupa’da yaşanan krize rağmen büyümeye devam eden
bir ekonomi olduğuna dikkat çekti. Yakın gelecekte Romanya’nın Avrupa pazarındaki en
önemli ülkelerden biri olacağını düşündüğünü belirten Deniz, Karsan olarak toplu
taşımaya bu kadar önem veren bir pazarda güçlü bir iş ortağı ile yer alacak olmaktan
dolayı duydukları gururu ifade etti.

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 Kasım
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 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.
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