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MANİSA’NIN ULAŞIMI KARSAN’A EMANET
Bugüne kadar Manisa’ya 200 adetin üzerinde ATAK otobüsü
teslim eden Karsan’ın, son yaptığı iki teslimat ile birlikte il
genelinde hizmet veren JEST minibüslerinin sayısı 90’a ulaştı.
Karsan, toplu taşıma sektörüne sunduğu ürünlerle yeniden Manisa’nın tercihi oldu. Manisa
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına modern ve konforlu ulaşım hizmeti vermek adına, il
genelinde başlattığı dev ulaşım hamlesine devam ediyor. Bu kapsamda 25 Nisan Pazartesi
günü Manisa Merkez’de 30 adet JEST, 26 Nisan Salı günü ise Manisa Alaşehir’de 20 adet
JEST minibüsünün teslimat törenleri yapıldı. Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün
katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen teslimat törenlerine; Manisa Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Ulaşım Daire
Başkanı Mümin Deniz ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu katıldı. Törenlerde
Karsan Pazarlama’yı Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin
ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel temsil etti.
25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Ergün, araçların hayırlı
olmasını temenni ederek, “Bizler sahadayız. Siyaset değil, hizmet aşkıyla vatandaşlarımızın
memnuniyeti ve mutluluğu için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Manisa’mızın
büyükşehir olmasıyla birlikte köyleri ilçe merkezlerine, ilçeleri birbirine ve Manisa
Merkezi’ne bağlayacak dev ulaşım hamlesini başlattık. Bunun hemen ardından ihtiyaç
duyulan tüm bölgelerimizdeki vatandaşlarımızı; modern, konforlu, belli bir kural içinde akış
gösteren yeni ulaşım sistemleriyle buluşturduk. 17 ilçemize konforlu ulaşım hizmeti
veriyoruz” dedi.
26 Nisan Salı günü ise gerçekleştirilen törenle birlikte 10 No’lu Alaşehir Şehiriçi Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi’ne bağlı işletmecilere 20 adet JEST teslim edildi. Alaşehir ilçe
merkezinde çalışan 20 aracın sadece 15’inin verimli çalıştığını tespit ettiklerini belirten
Başkan Ergün, bu 20 aracı yeni toplu taşıma hatları optimizasyon çalışması ile tek havuz
içine alarak, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, 6 metrelik 20 araca dönüştürdüklerini
söyledi.
Karsan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu Ulaşımda Dönüşüm” hamlesi kapsamında
Manisa’ya bugüne kadar 200 adetin üzerinde ATAK ve 90 adet JEST teslim etmiş oldu. 25
ve 26 Nisan tarihlerindeki son iki teslimat ile birlikte Manisa’yı beşinci kez ziyaret etmiş
olan Karsan sırasıyla; 69 adetlik ilk ATAK teslimatını 2015 yılı Haziran ayında Muradiye
Kooperatifi’ne; 71 adetlik ATAK teslimatını aynı yıl Kasım ayında Büyükşehir Belediyesi’ne,

30 adetlik ATAK teslimatını 18 Şubat 2016 tarihinde Saruhanlı’ya yapmış ve hemen
ardından Soma’ya 28 adet ATAK satmıştı. Diğer teslimatlarla birlikte Manisa ilinde hizmet
veren ATAK araçlarının sayısı 204’e ulaştı. 29 Şubat 2016 tarihinde Manisa Şehzadeler
Kooperatifi’ne 40 adet JEST minibüs teslimatı gerçekleştiren Karsan, 25 Nisan’da Manisa
Merkez’e yaptığı 30 adetlik JEST ve 26 Nisan tarihinde Manisa Alaşehir’e yaptığı 20 adetlik
JEST minibüsü ile Manisa ili genelinde hizmet veren JEST minibüslerinin sayısını 90’a
çıkarttı.
Karsan’ın toplu taşımacılık ailesinin en küçük üyesi, 6 metrelik engelli erişimine uygun JEST
minibüsü, hem kullanıcılar hem de vatandaşlar için bir çok ayrıcalıklı özelliğe sahip. Alçak
tabanlı, kolay inilir binilir bir araç olması sebebiyle yaşlılara, engellilere, hareket kısıtı olan
tüm vatandaşlara kolay erişim sağlıyor. Geniş iç hacmi ve en son teknoloji içeren çevreci
motoruyla, doğa dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Düşük yakıt tüketimi, kolay onarılan
motoru, ekonomik bakım masrafları, düşük dönüş çapı, ara sokaklara rahat girip çıkma
imkanı gibi birçok özelliği ile de ideal bir toplu taşıma aracı olarak tercih ediliyor.

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 50 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 yıl sonu itibariyle 1.199 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 yıl sonu itibariyle %35'tir.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Bound Communication Consultancy
Burcu Özkutan
burcu.ozkutan@bound-pr.com
İş: 0212 385 2493
cep: 0530 975 6566

