
 

 

 

 

 

Taşımacılık Devi Keolis’in  

Tercihi Yine Karsan Oldu! 

 

Karsan’dan Belçika’ya Atak Electric! 
 

Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa’nın çevreci tercihi olan yerli üretici 

Karsan, Belçika’ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti. Ghent şehrinde 

yer alan ve taşımacılık devi Keolis’e yapılan teslimat ile iki Atak Electric, 

kentte büyük bir ofis kompleksi olan Zuiderpoort iş merkezi çalışanlarının 

ulaşımı için devreye alındı. Zuiderpoort’un çevresel hassasiyetleri 

doğrultusunda dizel otobüslerin yerine kullanılmaya başlanan Atak 

Electric’ler, şirket çalışanlarının Ghent-Saint Pierre garı ulaşımında hafta 

içi yoğun bir şekilde hizmet veriyor. 

 

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 

çözümleri sunan Karsan, gelişmiş Avrupa ülkelerinin ulaşım ağına elektrikli 

araçlarıyla katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 adet Atak Electric 

otobüs, Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri 

sunan Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleşen 

teslimat ile Keolis şirketi, toplu taşıma hizmetini 63 bin metrekarelik bir alanda 

ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis kompleksi çalışanları için vermeye 

başladı. Karsan’ın Fransa bayisi HCI tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak 

Electric’in ilk kez Belçika’da kullanıma başlaması açısından önem taşıyor. 

 

Çevreye katkı, çalışanlara konforlu ulaşım 

 

Çevre duyarlılığını yeşil bina etiketi ile taçlandıran Zuiderpoort, daha önce dizel 

otobüslerle aldığı hizmeti Karsan Atak Electric ile değiştirerek, ulaşımda da 

ekolojik ayak izini azaltmak adına önemli bir adım atmış oldu. Zuiderpoort 

çalışanlarının Ghent – Saint Pierre garı ulaşımı için kullanılan 8 metrelik Atak 

Electric otobüsler; sıfır emisyonla gürültüsüz çalışması, 52 koltuk kapasitesi ve 

UFR platformuyla çevreyi korurken, şirketin hareket kısıtlılığına sahip 

çalışanlarının ulaşımına da kolaylık sağlıyor. Hafta içi yoğun  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

saatlerde 15 dakikada bir ve normal saatlerde 30 dakikada bir hizmet verecek 

olan Atak Electric, daha az trafiğin yanında sıfır emisyon, daha az gürültü 

kirliliği ve çevreye pozitif etki anlamlarında da tercih sebebi oldu. 

 

Karsan Atak Electric’in elektrikli motoru, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork 

üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW 

tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya 

kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle 

rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 

saatte şarj olabiliyor. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 
 


