
 

 

 

 

 
Türkiye’nin Tek Yerli Engelli Dostu 

Minibüsü Karsan Jest EYAF’ta! 
 

Karsan, Engelsiz Erişim Sunan Jest ve Atak 

Modelleriyle Engelsiz Yaşam Fuarı’nda!  
 

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern 
çözümler sunan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan 
Karsan, Türkiye’nin tek yerli engelli dostu modeli Jest’i ve bir 

diğer modeli Atak’ı Engelsiz Yaşam Fuarı EYAF’ta sergileyecek. 
1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy’de 
düzenlenecek olan fuara 30’dan fazla ülkeden 200’e yakın 

firma katılacak. Fuara 3 günde 15 binden fazla ziyaretçinin 
katılması bekleniyor.   
 
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan ve 
ulaşımda engelleri ortadan kaldıran Karsan, engelsiz ulaşım imkânı sağlayan 

Jest ve Karsan ailesinin bir diğer üyesi Atak’ı Engelsiz Yaşam Fuarı EYAF’ta 
sergileyecek. 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 
düzenlenecek fuara 30’dan fazla ülkeden 200’e yakın firma katılacak.  

 
Engelleri ortadan kaldıran ‘yerli’ 
 

2013 yılından bu yana EYAF Fuarı’na katılım gösteren Karsan’ın Jest modeli, 
aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk ve tek engelli dostu 
minibüsü olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli  sandalye  alabilen,  

fabrika  çıkışlı  ilk minibüs unvanına da sahip Karsan Jest’e engelli erişim 
kolaylığı sağlıyor. Karsan ailesinin 8 metrelik üyesi Atak modeli ise 60 kişilik 
yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, katlanır engelsiz 

erişim rampası, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve 
sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön süspansiyonu ile öne çıkıyor.   

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

EYAF’ta hedef ilk 3! 
 
Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet 
sunan kuruluşların tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam Fuarı EYAF, 
konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu 
oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı 

amaçlıyor. Konusunda dünyanın en büyük 6. organizasyonu olmayı başaran 

EYAF Expo’nun hedefi dünyada 3. büyük sırada yer almak olacak. 
 
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 Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, 
minibüs ve şasi kamyonetleri, Menarinibus marka otobüsleri 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.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


