Karsan’dan Balıkesir’e 21 Adetlik Teslimat!
Balıkesir’in Toplu Ulaşımına Karsan İmzası!
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler
sunan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Karsan,
Türkiye’nin dört bir yanındaki teslimatlarına hız kesmeden devam
ediyor. Karsan son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne 11
adedi Atak ve 10 adedi Jest olmak üzere toplam 21 adet araç
teslimatı gerçekleştirdi. Balıkesir’e yaptığı teslimatlarla şehre
imzasını atan Karsan, böylece toplamda 220 adet Jest ve 153 adet
Atak sayısına ulaşarak bölgenin ulaşımına büyük katkıda
bulunmayı sürdürdü.
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç
üretimi gerçekleştiren Karsan, diğer illerde olduğu gibi Balıkesir’deki
teslimatlarına da aralıksız devam ediyor. Karsan son olarak, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’ne 21 adet araç teslimatı daha gerçekleştirdi.
Balıkesir Toplu Taşıma’da (BTT) kullanılmak üzere teslim edilen 11 adet
Atak otobüsü ve 10 adet Jest minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı.
Teslimat törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur,
ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Meclis Üyeleri, Genel Sekreter
Yardımcısı, Ulaşım Daire Başkanı ve Karsan Pazarlama Genel Müdürü
Muzaffer Arpacıoğlu , Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Kamu Satış
Müdürü Adem Ali METİN ve vatandaşlar katıldı.
Teslimat töreninde konuşan Karsan Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer
Arpacıoğlu, “Balıkesir’in bizim için ayrı bir yeri var.. Alçak tabanlı, engelli
erişimli, kamera kayıt özellikli, USB şarjlı yenilikçi araçlarımızla Balıkesir
halkına en iyi hizmeti sunmaktayız . Artık Karsan markasıyla bütünleşmiş
olan şehrimizde her gün 400’e yakın Karsan aracı Balıkesirlileri evlerine,
işlerine ve okullarına taşıyor. Diğer yandan satış sonrası hizmetlerde de
herzaman kullanıcılarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

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
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan
Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir.

