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MANİSA ULAŞIMDA BÜYÜK “ATAK” YAPTI, TERCİHİ YİNE
KARSAN OLDU
Manisa merkez ve ilçeler arasında ulaşım hizmet ağını genişletme kararı alan Manisa
Büyükşehir Belediyesi, Karsan’dan 71 adet ATAK daha hizmete sundu. Elektronik kart
ödeme sistemin yanısıra 24 saat kamerayla izlenebilen otobüsler, engelli bireylerin
kullanımına uygun olmasıyla dikkat çekiyor.
Haziran ayında CBÜ Muradiye Kampüsü güzergahında çalışmak üzere S.S. 141 No’lu Özel
Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne (Muradiye) 69 adet ATAK otobüsü satışı gerçekleştiren
Karsan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 71 adet ATAK daha teslim etti. 20 Kasım Cuma
günü Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle birlikte Manisa Büyükşehir
Belediyesi’ne teslim edilen araçlar, Manisa genelinde şehiriçi toplu taşımacılıkta
kullanılmaya başlandı, böylece Manisa’da hizmet veren ATAK otobüslerinin sayısı 140’a
ulaştı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanısıra, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Halim Memiş, Genel Sekreter Yardımcıları Aytaç Yalçınkaya,
Fuat Uzun, Yılmaz Gençoğlu, MASKİ (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü
Yakup Koç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin
Tosun katıldı. Törende Karsan Pazarlama adına Genel Müdür Vançın Kitapçı, Pazarlama ve
Satış Direktörü Selim Aydınlıoğlu, Kamu Satış Müdürü Adem Metin ve Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel yer aldı.
Kendileri için en büyük mutluluğun vatandaşa yaptıkları hizmet olduğunu vurgulayan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Karsan’dan teslim aldıkları ATAK
araçlarıyla Manisa’nın en ücra köşelerine kadar ulaşabileceklerini söyledi. Başkan Ergün;
“Merkezde bulunan Yunusemre, Şehzadeler ve 15 ilçemizde toplu ulaşım hizmeti verecek
olan 71 adet yeni otobüsümüzü Manisa halkının hizmetine sunmuş olmaktan büyük gurur
duyuyoruz” dedi.
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı ise Manisa’nın bir marka olma yolunda kat
ettiği yolun dışarıdan bakıldığında çok rahat görüldüğünü söyledi. Karsan ve Karsan
Pazarlama’nın sahip olduğu yetkinliklere vurgu yapan Kitapçı konuşmasına şöyle devam
etti; “Neredeyse yarım yüzyıldır ticari araç segmentinde kendi markamız da dahil, dünyanın
önde gelen markaları için üretim yapıyoruz. ‘Ulaşımda Kentsel Dönüşüm’ yaklaşımının bir
sonucu olarak pazara sunduğumuz, toplu taşımacılık ailemizin 8 metrelik üyesi Karsan
ATAK otobüslerinin; rakiplerinden ayrıştığı özellikleriyle sektördeki dinamikleri
değiştirdiğini düşünüyoruz. Bundan böyle araçlarımız daha fazla Manisalıya ulaşacak ve
Manisalıların hak ettiği konforlu ve güvenli ulaşımı onlar için sağlayacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezleri ile
birlikte Manisa merkez ve ilçeler arasında ulaşımı sağlamak üzere hizmete soktuğu
Karsan’ın 8 metrelik şehiriçi otobüsü ATAK otobüsleri; engelsiz erişim özelliğine sahip
“alçak tabanlı’’ gövde yapısı, Euro 5 EEV motor donanımı gibi birçok üstün özelliklere sahip.
ATAK’ların panoramik görüş açısı sunan geniş camları ferahlık sağlarken, farklı koltuk
dizilişleri ve geniş iç yapısı sayesinde yolcu kapasitesi 59 kişiye kadar çıkıyor. ATAK, yüksek
manevra kabiliyetiyle şehiriçi taşımacılığı için ideal olup, izole sürücü kabini, bağımsız ön
süspansiyon gibi özellikleriyle de konforlu ve güvenilir bir seyir imkanı sunuyor.
Bunun yanı sıra ATAK Euro 6 motorlu araçlarda opsiyon olarak sunulan otomatik vites
seçeneği ile de mükemmel yakıt ekonomisi sağlıyor.
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.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Bound Communication Consultancy
Burcu Özkutan
burcu.ozkutan@bound-pr.com
İş: 0212 385 2493
cep: 0530 975 6566

