
  

  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına  

Karsan Otonom Atak Electric’le Gitti! 

 

Avrupa ve Amerika’nın İlk Seri Üretim Sürücüsüz 

Otobüsü Karsan Otonom Atak Electric 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde! 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Mühendisler 

Tarafından Üretilen Avrupa ve Amerika’nın İlk Seri 

Üretim Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü Karsan Otonom 

Atak Electric’in İlk Yolcusu Oldu! 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karsan liderliğinde ADASTEC iş birliği ile 

geliştirilen Avrupa ve Amerika’nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 

100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric”i yakından inceleyerek 

test etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 

Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü ve 

ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker de katıldı. Etkinlikte, aynı zamanda kendi 

sınıfında Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olan 

Karsan Otonom Atak Electric’le ilgili kapsamlı bilgiler alan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle sürücü koltuğu boş olan otonom otobüse 

binerek Külliye içinde seyahat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki turun ardından yaptığı açıklamada, “Dünyanın 

seri üretilen ilk 4. seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsü Atak Electric'i test ettik. 

Karsan ve ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi olan Atak Electric, tüm dünyada 

temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz 

olacak. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline 

getirmekte kararlıyız. Ülkemiz için iftihar vesilesi bu araç için Karsan ve 

ADASTEC’i tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

 

Türkiye otomotiv sektörünün köklü markası Karsan ve Türk teknoloji şirketi 

ADASTEC’in  otonom yazılımları ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika’nın ilk gerçek yol 

koşullarında kullanıma hazır sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric, Cumhurbaşkanlığı  



  

  

 

 

Külliyesi’nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Karsan Otonom Atak 

Electric’i yakından inceleyerek test ettiği etkinliğe, Kıraça Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı 

Kamil Güçlü ve ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ve beraberindeki heyet incelemelerinin ardından sürücü koltuğunun boş olduğu Seviye 4 

otonom özelliklerine sahip sürücüsüz Otonom Atak Electric’e binerek Cumhurbaşkanlığı  

Külliyesi’nde özel bir tur attı. Karsan ve ADASTEC’in güçlerini birleştirerek Türk 

mühendisleri tarafından seri üretime hazır hale getirdiği Otonom Atak Electric, aynı 

zamanda kendi sınıfında Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli 

otobüsü olma özelliğini de taşıyor.   

 

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 

“Türk otomotiv sanayisinin kuruluşundan bu yana sektörde yer almış biri olarak bugüne 

tanıklık etmekten heyecan duyuyorum. Karsan markasıyla Avrupa ve Amerika’nın ilk seri 

üretim sürücüsüz otobüsünü geliştirip ürettik. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız 

sürücüsüz otobüsü yakından inceledi. Böyle ileri teknolojiye sahip bir aracı Türk 

mühendisleri ile geliştirmek ve üretmek büyük mutluluk. Atılan bu adımlar Türk otomotiv 

sanayisinin yetkinliğini ve vizyonunu ortaya koyuyor. Dünya çapında fark yaratan 

çalışmaları, yerli sermaye ve işgücü ile üretmek gurur verici” ifadelerini kullandı.  

 

Karsan CEO’su Okan Baş ise yaptığı açıklamada, “Karsan olarak elektrikli araçlarla ilgili 

önemli tecrübelerimiz var. Yüzde 100 elektrikle çalışan Jest Electric ve Atak Electric’i 

uzun süredir Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz 

elektrikli araçlarımız şu ana kadar Avrupa ve Amerika’nın 30 farklı şehrinde 1 milyon 

kilometre yol yaptı. Bu gerçekten önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe demek. Ancak, bizler 

geleceğin sadece elektrikli araçlarda olmadığını bir sonraki seviye yani otonom araç 

teknolojilerinin ekosistemin tamamlayıcısı olduğunun farkındayız. Zaten bu nedenle 

elektrikli araçlarımızı, esas odağımız olan sürücüsüz araçlar için bir ara istasyon olarak 

planlamıştık. Sürücüsüz araç alanında 5 metrelik küçük boyutlu minibüslerde pilot projeler 

mevcutken Amerika ve Avrupa’da gerçek otobüs boyutunda sürücüsüz araç yok. Bugün 

hem Amerika hem de Avrupa için 8 metre sınıfında önemli bir ilki temsil edecek Karsan 

Otonom Atak Electric’i kullanıma tamamen hazır şekilde sunacak olmanın mutluluğu 

içerisindeyiz” dedi. 

 

 

 

 

 



  

  

 

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker ise “4. Seviye Otonom araç yazılım platformumuz  

“flowride.ai” ile güvenli, konforlu ve verimli bir sürüş deneyimi hedefledik. Çözümümüzü 

geleceğin toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 8 metre boyutundaki elektrikli 

otobüs Atak Electric’in otonom dönüşümünde uyguladık. Karsan ile yaptığımız iş birliği  

 

ile otonom araçlar konusunda birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.” şeklinde 

açıklama yaptı. 

 

Boyutları ve teknolojisiyle Otonom Atak Electric Avrupa ve Amerika’da tek! 

 

Avrupa ve Amerika’da 8 metre sınıfında ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye 4 

otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın yüzde 100 

elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Otonom Atak  

Electric’in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları 1 senede tamamlanarak seri üretime 

hazır hale getirildi. Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, Otonom Atak 

Electric’i geliştirmek için bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı.  

Bu iş birliğinin ilk seri üretim aracı olarak üretilen ve Romanya’ya satışı yapılan Otonom 

Atak Electric, şubat ayı sonunda teslim edilerek ülkede hizmet vermeye başlayacaktır. 

Karsan ve ADASTEC’in  ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, 

gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW 

güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Atak Electric’in 

sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km’lik 

menzili Otonom Atak Electric’i de sınıfında öncü konuma getirdi.  
 
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. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADASTEC Hakkında: 

 

ADASTEC, Türk Mühendisleri tarafından kurulmuş, Ticari Taşıma hizmetlerine özel tasarlanmış Seviye-4 otonom 

sürüş yazılımı geliştiren bir teknoloji şirketidir. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta, Ar-Ge merkezi, San 

Francisco’daTeknoloji ofisi ve Detroit’te Ticari ofisi ile global olarak hizmetlerini sunmaktadır. ADASTEC’in 

geliştirdiği Otonom Sürüş Yazılımı (flowride.ai), belirli bölgelerde ve rotalarda çalışan tam boyutlu ticari araçların, 

operasyonlarını tamamıyla sürücüsüz olarak yapmasını sağlar. Daha fazla bilgi için http://adastec.com/ 

 
 


