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BALIKESİR, KARSAN’DAN TESLİM ALDIĞI 26
ADET JEST VE 4 ADET ATAK İLE TOPLU
TAŞIMADA YENİ DÖNEME GEÇTİ

Karsan’ın Gönen’e yaptığı son teslimat ile birlikte Balıkesir’de hizmet
veren JEST’lerin sayısı 172, ATAK’ların sayısı da 126 oldu.
Karsan’ın, piyasaya çıktığı günden bu yana Türkiye genelinde bir çok belediye
tarafından tercih edilen minibüs modeli JEST, Balıkesir’in Gönen ilçesinde de hizmet
vermeye başladı. 12 Mayıs Perşembe günü Gönen Hükümet Meydanı’nda düzenlenen
törenle, 26 adet JEST ve 4 adet ATAK ilçeye teslim edildi. Törene Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Gönen Kaymakamı Hüseyin Parlak, Gönen
Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları
Taylan Engin ve İsmail Çur ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Av.
İrem Kaan katıldı. Törende Karsan’ı Karsan Pazarlama Bölge Müdürü Oktay Güven
temsil etti.
Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, amaçlarının
vatandaşlara kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmak ve bu hizmeti
Balıkesir geneline yaymak olduğunu söyledi. Uğur, Balıkesir ve ilçelerinde günlük 200
bin yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini de belirtti. Bugüne kadar Balıkesir’in toplu
taşıma hizmetleri için 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Uğur
sözlerine şöyle devam etti; “Gönen ilçemizde Balıkesir Toplu Taşıma tarafından
güvenilir, kullanımı kolay, çağdaş bir Elektronik Ücret Toplama Sistemi faaliyete geçti.
Balıkesir genelinde uzman bir ekip ile hazırladığımız toplu ulaşım ana planı
kapsamında, çağın şartlarına uygun, klimalı, alçak tabanlı, engelli uyumlu yeni toplu
taşıma araçları ile vatandaşların güvenli, dakik, konforlu ulaşım ihtiyacı karşılandı.
Amacımız bu sistemi taşımacı esnaf ile birlikte Balıkesir geneline yayarak
vatandaşlarımıza kaliteli, konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunmak”.
Bugüne kadar Balıkesir’e 122 adet ATAK otobüsü ve 146 adet JEST minibüsü teslim
eden Karsan, bu son teslimat ile birlikte il genelinde hizmet veren JEST minibüslerinin
sayısını 172’ye, ATAK otobüslerinin sayısını da 126’ya çıkartmış oldu.

Yeni teslim olan JEST minibüsleriyle birlikte Gönen ilçesi; engelli erişimine uygun,
alçak tabanlı, yüksek tavanlı, klimalı, kamera sistemine ve elektronik ücret toplama
sistemine sahip modern minibüslere geçiş yapmış oldu. Karsan JEST minibüsleri ve
ATAK otobüsleri, kesilen kurdelenin ardından hizmete alındı. Bir Karsan JEST
minibüsü ile ilçe merkezinde şehir turu yapan Başkan Uğur’a, vatandaşlar da yeni
araçlarla ilgili beğenilerini ifade etti.
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
2016 yılı Mart ayı sonu itibariyle %35'tir.
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