
  

  

 

Karsan Elektrikli Araçlarıyla  

Romanya’nın Tercihi Olmayı Sürdürüyor! 

 

Mangalia Kentinin Elektrikli Otobüs İhalesini  

Karsan Kazandı! 

 
Yenilikçi modelleriyle çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma çözümleri 

sunan Karsan, elektrikli ürün gamıyla Avrupa kentlerinin tercihi olmaya devam 

ediyor. Yakın zamanda Romanya’ya gerçekleştirdiği teslimatlarla adından söz 

ettiren ve son olarak Sucaeva kentine elektrikli araçlarını gönderen Karsan, 

Mangalia kenti için açılan elektrikli toplu taşıma aracı ihalesini de kazandı. İhalenin 

tek kazananı olarak Mangalia Belediyesi ile sözleşmeye imza atan Karsan, bu 

kapsamda 10 adet Atak Electric otobüsü kentin kullanımına sunacak. Bu yılın 

Temmuz ve Eylül aylarında iki parti halinde Mangalia’ya teslim edilmesi planlanan 

otobüslerle birlikte; Romanya pazarındaki Karsan’ın araç sayısı 120 adede 

yükselmiş olacak. Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan sahip 

olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam 

ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin 

vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda 

elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak 

Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan 

dolayı da mutluyuz.” şeklinde konuştu.  

 

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri 

sunan Karsan, ihracat pazarlarında elektrikli ürün ailesiyle de büyümeye devam ediyor. 

Ürün yelpazesindeki yüzde 100 elektrikli araçları ve yaygın satış-servis ağıyla Avrupa 

şehirlerinin tercihi olan Karsan, son olarak Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen 

elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin de tek kazananı oldu. İhalenin ardından Karsan 

Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet 

Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Karsan, bu yılın 

ikinci yarısında otobüsleri kentin kullanımına sunacak.  

 

Karsan, birçok Avrupa kentinde olduğu gibi, Romanya’da da sürdürülebilir bir mobilite 

için yatırım yapan kentlerin ulaşım ağına katkı sağlamayı sürdürüyor. Son olarak Sucaeva 

kentine elektrikli araçlarını teslim eden Karsan, Mangalia Belediyesi’ne teslim edeceği 

araçlarla birlikte Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120’ye yükseltmiş olacak.  



  

  

 

İhalenin kazanılmasının ardından açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, 

“Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye 

devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin 

vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli 

ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında 

elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz.” ifadelerini 

kullandı.  

 

Atak Electric 300 km menzil sunuyor 

 

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak 

Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak 

Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek 

performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh 

bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km 

menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj 

üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif 

fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 

kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk 

yerleşim seçeneği bulunuyor.  

 
Karsan Hakkında:  

 

Türk otomotiv sanayinde 55 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, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 

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. 


