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KARSAN’DAN MUŞ’A 91 ADET JEST!
Karsan’ın Diyarbakır Bayisi Yeşilçınar Otomotiv tarafından
Muş’a teslim edilen 91 adet JEST ile bugüne kadarki en
yüksek adetli JEST filo satışı gerçekleşmiş oldu.
Karsan’ın Diyarbakır Bayisi Yeşilçınar Otomotiv, 28 Kasım Cumartesi günü Muş’a 91 adet
Karsan marka JEST minibüsü teslim etti. Bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek adetli
JEST filo satışı olma özelliği taşıyan bu teslimat ile birlikte Muş halkı tam alçak tabanlı,
engelli erişimine uygun, çevreci araçlara kavuşmuş oldu. Muş S.S. 55 No’lu Şehiriçi
Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından teslim alınan araçlar için düzenlenen açılış
törenine; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş S.S. 55 No’lu Şehiriçi Karayolu Yolcu
Taşıma Kooperatifi Başkanı İnan Karakaya, Kooperatif Yöneticileri, dolmuşçular ve Muş
halkı katıldı. Törende Karsan Pazarlama adına Satış Bölge Yöneticisi Coşkun Tokan ve
Servis Bölge Müdürü Soydan Solmaz hazır bulundu.
Teslimat Töreni’nde konuşma yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya; Muş’ta hizmet
verecek olan 91 adet Karsan marka JEST minibüsünün ve kart sistemine geçmiş
olmalarının tüm Muş esnafına ve halkına uğurlu olmasını diledi.
Gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermek adında belediyelerin toplu taşıma
sektöründeki yeniliklere yoğunlaştığını belirten Karsan Pazarlama Satış Bölge Yöneticisi
Coşkun Tokan ise; yolcuların artık kolay erişilebilir, güvenli ve konforlu seyahat
edebileceği, şoförlerin de uygun maliyetli ve az yakan araçları tercih ettiğini söyledi.
Tokan sözlerine şöyle devam etti: “Değişen ihtiyaçlara paralel bilhassa kentiçi toplu
taşıma araçlarında engelli erişimine ve modern araçların kullanımına ne denli önem
verildiğini görüyoruz. Bu bağlamda Kasım 2014 tarihi itibariyle şehir içi yolcu taşıma
hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlarına yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi,
izin ve çalışma ruhsatı verilmesi yasaklandı. Bizler araçlarımızı bu kanun çerçevesinde
tasarladık, ürettik. JEST, şık tasarımının yanısıra, alçak tabanı, engelli erişimine uygun
olması ve tekerlekli sandalye alanının bulunmasıyla %100 yolcu taşıma üzere sıfırdan
tasarlanmış bir minibüs. Aynı zamanda düşük yakıt tüketimine, düşük bakım
maliyetlerine ve üstün güvenlik donanımlarına sahip bir araç”.
“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda 6m’den 18m’ye uzanan, kentiçi
toplu taşımada kullanılabilecek, alçak tabanlı engelli erişimine uygun araç üreten tek
firma olan Karsan, JEST’in pazara sunulduğu 2013 Mayıs ayından bugüne kadar 4.000’e
yakın satış gerçekleştirerek Türkiye’deki pazar payını %40’a taşıdı.

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.
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