
 

 

 

 

 

 

 

Karsan Atak İle Bu Kez Kuzey Afrika’ya  

 Konfor Sunuyor! 

 

Karsan’dan Fas’a 25 Adet Atak Otobüs! 
 

 

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli 

ticari araç üreticisi Karsan, dünyanın farklı ülkelerinde çözüm ortağı 

olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karsan, toplu taşımada kullanılmak 

üzere 25 adet Atak otobüsü Fas’a teslim etti. Satın alımını ülkede faaliyet 

gösteren özel bir taşıma şirketinin gerçekleştirdiği ve Euro 5 normlu motor 

özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri 

arasında yer alıyor. Atak, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle 

kullanıldığı her coğrafyada da sürücü ve işletmecisine avantaj sağlıyor. 

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Muzaffer Arpacıoğlu, “Kuzey Afrika’daki teslimat bizim için mutluluk 

verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize 

inanıyoruz” diye konuştu. 
 

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi 

gerçekleştiren Karsan, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer 

alan Atak ile farklı ülkelerin tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, 

toplu taşımada kullanılmak üzere Fas’a 25 adet Atak otobüsünün teslimatını 

gerçekleştirdi. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür 

Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde 

bizim için yeni ve önem verdiğimiz bir pazar olan Kuzey Afrika’daki teslimat 

hepimiz için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek 

genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu. 

Fas’ta faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketine teslim edilen ve Euro 5 normlu 

motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri 

arasında yer alıyor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Her coğrafyada maksimum verimlilik! 

 

2013’den beri yollarda olan 8 metre segmentinin öncüsü Karsan Atak, 

kilometrelerce deneyim ve bilgi birikimini arkasına alarak 2019 yılında 

yenilendi. Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu yuvalar 

içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma kavuşan 

Yeni Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini 

düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahale imkanı ile maksimum verimliliğe 

odaklanıyor.  

 

 

 
 

Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan! 

 

Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç 

segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim 

yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası 

tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan 

otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir 

merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde 

yer alıyor. 

 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda 

yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin 

türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu 

taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak 

için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer 

zincirinin tamamını yönetiyor. 

 

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 

10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya 

devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin 

de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 

fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor. 

 

 

 

 


