
 

 
 

Karsan’dan Manisa Salihli’ye 36 Atak! 
 

 
Bursa’da yer alan iki fabrikasında hem iç pazar hem ihracata 
yönelik çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve 
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Manisa Salihli’ye toplu 
ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında 36 adet Karsan Atak 
otobüs teslimatı gerçekleştirdi.   
 
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi 
gerçekleştiren Karsan, Manisa’nın Salihli ilçesinde toplu taşımada dönüşüm 
projesi kapsamında 36 adet Atak modelini törenle teslim etti. Anahtar teslim 
törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye 
Başkanı Zeki Kayda, Karsan Pazarlama Satış Müdürü Kaan Erkırtay ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
 
Engelli erişimine uygun araçlar 
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden 
Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Başkan Ergün’ün engelli 
erişimine uygun araçlar konusuna hassasiyetle yaklaştığını belirterek, kendisine 
teşekkür etti. Karsan’ın Atak modeli, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine 
uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, 
performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön süspansiyonu ile 
çağdaş, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma sağlıyor.  
 
Toplu taşımada 36 araç dönüştürüldü 
 
Değişim ve dönüşümün, artık Salihli’de de kendisini gösterdiğini belirten Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, il genelinde başlattıkları “Toplu 
Taşımada Dönüşüm” hamlesi kapsamında 36 aracı teslim almanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Ergün teslim alınan araçlar hakkında şu bilgileri paylaştı: 
“Ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan 
kamera donanımı bulunan ve engelli erişimine uygun, alçak tabanlı araçlarla 
değişimi yapıldı. Bunların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu olarak, bölgesel 
havuz sistemi kapsamında planlanan hat ve güzergâhlarda çalışması için 
dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.” 
 
 



 

 

 
 

 
 

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.  

 

 

 
 


