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KARSAN’DAN BATMAN’A 25 ADET “JEST”!
Mayıs ayında pazara sunulduğu tarihten itibaren birçok
kentin favori minibüsü haline gelen Karsan JEST, şimdi de
Batman Üniversite hattında halka hizmet verecek.
Türk otomotiv sanayiinin köklü firması Karsan, Batman Üniversite hattına 25 adet
JEST aracını teslim etti. Böylelikle hattın tamamı JEST araçlarıyla değişmiş oldu.
6 Mart 2013 tarihinde Batman’da gerçekleştirilen teslimat töreni; 51 no’lu Batman
Birlik Kooperatif Başkanı Veysi Erdoğan, ikinci başkanı Mahsun Pabir, Karsan
HTA/OTA Satış Müdürü Selim Aydınlıoğlu, Karsan Bölge Satış Yöneticisi Fatih
Gökdoğan, Karsan Diyarbakır yetkili satıcı ve servisi Yeşilçınar Otomotiv sahipleri
Mehmet Turgut ve Ali Turgut’un katılımıyla gerçekleşti. Otogar ile havalimanı
arasında yolcu transferinde kullanılacak olan toplu taşımacılığın en yeni üyesi
JEST’lerle, bu hattın yolcuları bagajlarını araç içine rahatlıkla alabilecek. JEST
kullanıcısı kooperatif üyeleri de aracın özellikle çağdaş tasarımı ve yakıt tüketimi
konusundaki cimriliğiyle dikkatlerini çektiğini ve uzun yıllar bu araçlarla hizmet
vermeyi arzu ettiklerini ifade ettiler.
Karsan JEST’le Engeller Ortadan Kalkıyor
Karsan, JEST’te, tam alçak taban ve rampa uygulamasıyla engelleri ortadan
kaldırıyor. Ayrıca düşük yakıt ve bakım giderlerine sahip olan yeni teknoloji
motoru ile avantaj sağlayan JEST, tüm gününü trafikte geçiren sürücüler için de
konfor sunuyor. Modern ve kullanışlı gövde tasarımı ile kullanıcısı için fark yaratan
JEST, kliması ve opsiyonel Wi-fi bağlantısıyla yolculukları keyifli kılıyor. Farklı
koltuk yerleşim seçeneklerine imkan sağlayan yapısı ile rahatlığı ön plana çıkaran
JEST dış tasarımı ve çevreci özellikleriyle de gelişen değişen şehirlerin dokusuna
uyum sağlıyor.

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
Truck HD75/35 hafif kamyonlarını, BredaMenarinibus marka otobüslerini ve kendi markası altında
Jest’i üretmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde ise Jest’in bağlı olduğu aynı ürün ailesinin yeni üyeleri
“CXL” ve “MPXL” midibüslerini pazara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış
ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Yaklaşık
1000 kişinin çalıştığıKarsan, İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2012 yılı
"Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 151. sırada yer almaktadır. Halka açık
bir Şirket olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranı 2014 Şubat ayı itibariyle %34.43'tür.
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