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KARSAN ve HYUNDAI’DEN DEV ADIM!
Karsan, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden
Hyundai Motor Company ile yaptığı işbirliği kapsamında
seri üretimine başladığı H350 hafif ticari araçlarının
“Üretim Başlangıç Töreni”ni gerçekleştirdi.
Bugüne kadar kurduğu ortaklıklar ve hayata geçirdiği projelerle sektörde her
zaman ses getiren Türkiye’nin köklü otomotiv üreticilerinden Karsan, iş ortağı
Hyundai Motor Company (HMC) ile Kasım 2012’de imzaladığı anlaşma
kapsamında deneme üretimini tamamlayarak seri üretimine başladığı “Hyundai
H350” adlı yeni hafif ticari araçlarının “Üretim Başlangıç Töreni”ni düzenledi.
Hyundai H350 serisinin azami yüklü ağırlığı 3 ton ila 6 ton arasında değişen panel
van, şasi kamyonet ve minibüs olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.
Hyundai’nin yeni hafif ticari araç serisi H350’nin “Üretim Başlangıç Töreni” T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleriyle 14 Mayıs 2015
tarihinde Karsan Hasanağa-Bursa fabrikasında gerçekleştirildi. İlk yedi yılda 200
bin adedin üzerinde üretim gerçekleştirilmesi hedeflenen ve üretimin %80’den
fazlasının başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu ve CIS
ülkelerine ihraç edilmesi beklenen araçların Türkiye pazarındaki distribütörlüğünü
münhasır olarak Karsan Pazarlama yürütecek.
Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Murahhas Azası Jan Nahum ve
CEO’su Murat Selek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Hyundai Motor
Company’nin Başkan Yardımcısı Byung Tae YEA ve Kore Cumhuriyeti Türkiye
Büyükelçisi CHO Yunsoo katıldı. İnan Kıraç törende yaptığı konuşmada; 49 yılı
geride bırakan ve bugüne kadar kendi markası dahil kurduğu uluslararası
ortaklıklar sayesinde dünyanın önde gelen markalarına başarı ile üretim
gerçekleştiren ve onları pazarlayan Karsan’ın, Türk otomotiv sanayi adına önemli
bir adım daha attığını söyledi. Kıraç sözlerine şöyle devam etti; “Karsan son 15
yıldır ciddi bir değişim ve gelişim içerisinde. Bu 15 yılın son beş yılı ise 2009’da
belirlemiş olduğumuz “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonumuz kapsamında
fiilen hayata geçirdiğimiz projelerimizle dolu. Bu proje sadece bizler açısından

değil, Türkiye açısından da çok büyük önem arz ediyor. İş ortağımız Hyundai
Motor Company bu denli stratejik önemi olan bir projede yepyeni bir hafif ticari
araç serisinin üretimini Kore dışında dünyada ilk ve tek olarak Türkiye’de
Karsan’da yapmayı uygun gördü. Bu başlı başına Türkiye’nin, Türk Otomotiv
Sanayinin ve bu sanayide yabancı ortağı olmayan ender şirketlerden biri olan
Karsan’ın uluslararası rekabet ortamında eriştiği güçlü konumunun bir göstergesi.
Karsan, otomotiv sektöründen beklenen 75 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşmak uğruna yükü her zaman omuzlarında taşımaya hazır”.
Karsan’la olan uzun süreli iş ortaklıklarına ve Karsan’ın hafif ticari araçlardaki
güçlü itibarına vurgu yapan Hyundai Motor Company’nin Başkan Yardımcısı
Byung Tae YEA ise; “Hyundai dünya çapında 130’dan fazla ülkeye hafif ticari araç
üretiyor ve ihraç ediyor. Avrupa’daki ticari araç pazarının önümüzdeki beş yılda
%20 oranında büyümesini öngörüyoruz. H350 serisi araçlarımız Avrupa
segmentine uygun, Avrupalı hafif ticari araç operatörlerinin taleplerine cevap
veren ve Avrupa regülasyonlarına uygun ürünler. Karsan’la yaptığımız bu
ortaklıkla Avrupalı müşterilerin beklentilerini tam anlamıyla karşıladığımızı, hatta
beklentilerin üzerinde bir ürün serisi sunduğumuzu düşünüyoruz” dedi.
Karsan CEO’su Murat Selek ise, H350’nin dünya lansmanının ve Avrupa ilk
gösteriminin Eylül 2014’te Hannover Fuarı’nda yapıldığını hatırlatarak, sözlerine
şöyle devam etti. “Bugün dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Hyundai’nin
otomobilde global çapta yakaladığı başarıyı Karsan’ın da katkısı ile ticari araçlarda
da göreceğiz. 2012’de imzaladığımız anlaşma neticesinde Hyundai Motor
Company ile olan birlikteliğimiz bambaşka bir boyuta taşındı. O tarihten bugüne
iş ortağımız ile birlikte H350’nin hayata geçirilmesi için toplam 200 milyon
Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda Karsan olarak biz de
mevcut üretim tesislerimize ilaveten 43 milyon euroluk yeni yatırım yaptık. Ticari
araç üretiminde eşine kolay rastlanmayacak bir şekilde %100 otomasyon
seviyesine sahip bir gövde üretim hattı yarattık. Tabi tüm bunlar iş ortağımız ile
olan mükemmel bir takım çalışması ile gerçekleşti. Panelvan, şasi kamyonet ve
minibüs olmak üzere üç farklı versiyonuyla üretmeye başladığımız H350’leri
önümüzdeki aydan itibaren ağırlıklı olarak Avrupa Birliği pazarlarında
göreceksiniz. Fabrikamızda Türk mühendisler tarafından üretilecek olan 200 bin
adedin üzerinde Hyundai H350 marka araçlar 50’ye yakın ülkeye ihraç edilecek.
Bu hepimiz için büyük bir gurur kaynağı”.
Murat Selek’in verdiği bilgilere göre, Karsan ve Hyundai Motor Company arasında
Kasım 2012’de imzalanan anlaşma doğrultusunda Karsan; panel van, şasi
kamyonet ve minibüs olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan bu yeni hafif ticari
araç serisinden ilk yedi yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretim

gerçekleştirecek. Mayıs 2014 tarihinde Karsan’ın pazarlama şirketi Karsan
Pazarlama’nın, aracın münhasır Türkiye distribütörlüğünü üstlenmesiyle üretimin
yüzde 15’i de iç pazarda satılacak. Segmentinde dünyanın en yüksek otomasyon
seviyesine sahip (58 adet robot) üretimi olma özelliğini taşıyan proje için 200
milyon euro’nun üzerinde (Karsan 43 milyon euro) yatırım gerçekleştirildi.
Başlangıçta 6 araç/saat üretim hızında bir vardiya için 350 kişi ek istihdam
yaratması beklenen projenin ilerleyen dönemlerinde ek yatırımlarla 8,5 araç/saat
üretim hızına ulaşması ve üç vardiyada toplam 1.200 kişiye istihdam sağlaması
söz konusu.
Karsan – HMC İşbirliği Hakkında
 2007 – Mart ayında Hyundai Truck HD35 ve HD75 modellerinin münhasır
üretim ve dağıtım anlaşması imzalandı. Ağustos 2007 tarihinde üretime
başlandı.
 2009 – Hyundai HD Serisinin yurt içi pazarlama, satış ve satış sonrası
hizmet faaliyetleri Şubat ayından itibaren Karsan Pazarlama tarafından
yürütülmeye başlandı.
Genişletilen anlaşma kapsamında CKD (Completely Knocked Down)
üretiminin aşamalı olarak genişletilmesi, yerlileştirme oranının artırılması
ve üretilen araçların Karsan tarafından Avrupa ve Bölge ülkelerine ihraç
edilmesi konusunda mutabık kalındı.
 2010 – Ekim ayında mevcut münhasır üretim ve distribütörlük
anlaşmasının kapsamını genişletme yolunda Niyet Mektubu (Letter of
Intent - LOI) imzalandı.
 2011 – Yeni hafif ticari araç serisinin üretimi için Ocak ayında MoU,
Haziran ayında da “Çerçeve Anlaşması” imzalandı.
 2012 – “Çerçeve Anlaşması”nın devamı niteliğindeki nihai anlaşmanın
imza töreni, 27 Kasım 2012’da gerçekleşti.
 2014 – Karsan Pazarlama münhasır Türkiye distribütörü oldu.
Eylül ayındaki IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda H350’nin dünya
lansmanı ve Avrupa ilk gösterimi yapıldı.

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 Nisan ayı itibariyle %34'tür.
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 49 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. 2014 yılı itibarıyla Karsan, Hyundai Truck ve
BredaMenarinibus markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini veren Karsan
Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj
yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
Kısaca Hyundai Motor Company
1967 yılında kurulmuş olan Hyundai Motor Company motorlu araçlar ve daha fazlası için ömür
boyu iş ortağı olmaya kendisini adamıştır. Şirket, erimiş pik demirden hazır arabalara kadar
kaynakları sirküle etme yetisine sahip yenilikçi bir iş yapısı olan Hyundai Motor Group’a öncülük
eder. Hyundai Motor dünya çapında sekiz üretim üssüne ve yedi tasarım & teknik merkeze
sahiptir ve 2014 yılında dünya genelinde 4.96 milyon araç satmıştır. Yaklaşık 100,000 çalışanı
bulunan Hyundai Motor lokalize modellerle ürün hattını geliştirmeye devam etmekte ve dünyanın
ilk seri üretim hidrojenli aracı ix35 Fuel Cell ile başlayan temiz teknoloji alanındaki liderliğini daha
da pekiştirmeye çalışmaktadır.
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