Engelsiz Yaşam Fuarı EyafExpo’nun
Gözbebeği Karsan Oldu!
EyafExpo’dan Karsan’a
“Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri” Ödülü!
Geliştirdiği toplu taşıma çözümleriyle şehirlere modern ulaşım
seçenekleri sunan Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu
minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı
EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda sergiledi. 30 Kasım - 3
Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de
gerçekleştirilen organizasyonda, Karsan'ın engelli dostu
modelleri, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Karsan, fuar kapsamında "Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri"
dalında aldığı ödülle de toplu taşıma sistemleri dünyasındaki
iddiasını tekrar taçlandırmış oldu.
Engelli erişimine uygun toplu taşıma çözümleri sağlayan yerli üretici Karsan,
engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerin kullanıcılarla buluştuğu
EyafExpo’da 5'inci kez yerini aldı. Ulaşımda engelleri tümüyle ortadan kaldıran
Karsan, bu sene 10’uncusu düzenlenen EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda,
engelli erişimine uygun Jest + ve Atak modellerini sergilerken, engelliler haber
sitesi yasadikca.com tarafından "Engelsiz Toplu Ulaşım Çözümleri" dalında da
ödüle layık görüldü.
Karsan Otomotiv Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "2013

yılından bu yana EyafExpo'da engelliler için geliştirdiğimiz teknolojileri ve yeni
ürünlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Geçtiğimiz yıl ‘Engelli Dostu Toplu Taşıma
Üretici Firma’ ve ‘Engelli Dostu Özel Onur Ödülleri’ ile onurlandırıldık. Böylesine
farkındalık yaratan bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk ve
gurur duyuyoruz" yorumunda bulunarak, Karsan'ın engelsiz ulaşıma verdiği
önemi tekrar dile getirdi.

2013 yılından bu yana EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılım gösteren
Karsan’ın Jest + modeli, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk
ve tek engelli dostu minibüsü olma özelliğini taşıyor. Fabrika çıkışlı olarak
tekerlekli sandalye alabilen ilk minibüs unvanına sahip yeni Karsan Jest +,
ergonomik tasarımıyla engellilere erişim kolaylığı sağlarken, fuarda sürpriz
yeniliklerle gün yüzüne çıktı.
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, Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST+, Karsan
ATAK ve Karsan STAR araçları üretmekte ve Karsan marka ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında
pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini yürütmektedir.

