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HEXAGON STUDIO TASARIMI KARSAN JEST’E,
DESIGN TURKEY TASARIM ÖDÜLÜ!
Karsan’ın Hexagon Studio tarafından tasarlanan minibüsü
JEST, Design Turkey yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü” aldı.
Karsan, Ar-Ge Merkezi Hexagon Studio tarafından tasarlanan JEST ile Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü” almaya hak kazandı.
Şehirlerdeki ve toplu taşımacılık sistemlerindeki değişimler ve ihtiyaca uygun ürünler ve
hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Karsan, aldığı bu ödül ile Türk tasarımının ve
mühendisliğinin küresel ve yerel ihtiyaçları algılayan ve bunları tatmin eden çözümler
üretecek konseptler geliştirme seviyesine eriştiğini gösterdi.
28 Kasım Cuma gecesi Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Turkey Ödül
Töreni’ne Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı ve Hexagon Studio Genel
Müdürü Tolga Doğancıoğlu katıldı. Karsan adına ödülü kabul eden Karsan Pazarlama
Genel Müdürü Vançın Kitapçı ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede yabancı bir
lisansörün teknolojisinden veya markasından bağımsız olarak faaliyet gösteren Karsan’ın
bugün geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirtti. Kitapçı; “Bugün artık ulaşımda
ulusal ve küresel sorunlara Türkiye’den çözüm sağlanabiliyor. Bizler, toplu taşımacılık
sistemlerinde geliştirilen modern ve çağdaş yaklaşımlarla dönüşüm yaşayan kentlere,
geliştirdiğimiz ürünler ile değer katmayı ve engelsiz toplu taşımacılık yaklaşımımızla
herkesin eşit imkanlarla sosyal hayata erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz
araçlar, Türkiye’nin en büyük bağımsız Ar-Ge merkezi Hexagon Studio tarafından
tasarlanıp geliştiriliyor. 2020’de Avrupa’nın en kapsamlı 10 tasarım ve mühendislik şirketi
arasında yer almak iddiası ile yola çıkan Hexagon Studio, bugün 250’yi aşan mühendis
kadrosuyla, otomotiv ve başka birçok sektörde endüstriyel tasarımdan prototipe kadar
anahtar çözümler sunan Türkiye’nin en büyük özerk tasarım ve mühendislik firması
olarak faaliyet göstermekte. Aldığımız bu ödül Türk tasarım ve mühendisliğinin konsept
yaratma anlamında geldiği noktayı çok güzel özetliyor” dedi.
Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve değişimler takip edilerek Hexagon Studio
tarafından geliştirilen JEST, herkese modern toplu ulaşım sağlarken; engelli, hareket
kısıtlı ve yaşlı bireylerin de hayatın içinde diğer tüm bireylerle eşit şartlarda yer almasını
amaçlıyor. "Engelsiz Erişim" yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan JEST,

etkin ve verimli bir toplu taşıma aracından beklenen tüm özellikleri bünyesinde
barındırıyor. Karsan JEST, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız
yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile
tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlarken, opsiyonel olarak sunulan araç içi
kablosuz internet bağlantısıyla da iletişimdeki engelleri de kaldırıyor. Birçok çağdaş
özelliği ile ideal bir toplu taşıma aracı olan JEST, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor.
6 metre boyutundaki JEST;
 Çağdaş şehir içi ulaşımında bugünkü modern büyük otobüslerin sağladığı her
türlü konforu sürücüsüne ve yolcusuna sunmak amacı ile tasarlandı.
 Yüksek tavanı, yolcuya göre yerleştirilmiş her an dışarıyı görme fırsatı veren geniş
camları ile ferah bir seyir vaad ediyor.
 Küçük ve orta boy şehirlerde büyük otobüs görevlerini aynı hatlarda çok daha
ekonomik şekilde sunuyor.
 Mahallelerden ve yan yollardan ana ulaşım arterlerine aynı konfor ile erişim
sağlıyor.
 Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, kısa dönme yarı çapı ile dar sokaklarda
kıvraklık göstererek, trafiğin akışını rahatlatıyor.
 Gelişmiş yol tutuşu ve frenleme yetkinlikleri ile de seyir emniyeti sunuyor.

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 Karsan JEST, Karsan
ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış
sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Yaklaşık
1000 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. 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 Kasım
ayı itibariyle %34'tür.
Kısaca Hexagon Studio
2006 yılında TÜBİTAK MAM’da tek kişiyle kurulan ve bugün 250 kişiye ulaşan Hexagon
Studio; otomotiv ve denizcilik sektörlerinde endüstriyel tasarımdan prototipe kadar
anahtar çözümler sunan Türkiye’nin en büyük özerk tasarım ve mühendislik firması
olarak faaliyet gösteriyor. 2020’de Avrupa’nın en iddialı 10 tasarım ve mühendislik şirketi
arasında yer almak iddiası ile yola çıkan Hexagon Studio, bugün Türkiye’nin en büyük
bağımsız tasarım ve mühendislik merkezi olarak faaliyet gösteriyor ve hedefini
uluslararası platformlara taşımak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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