
 

 

Catania, 2023’e Yüzde 100 Elektrikli Karsan  
e-ATAK'larla Başladı! 

 
Karsan’dan İtalya’ya İlk e-ATAK Teslimatı!  

 
Avrupa’da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü şirketlerinden Karsan, hedef pazarlarından 
İtalya’daki gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi 
kapsamında Karsan, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK 
sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Catania’da hizmete başlayan e-ATAK’ların 
geri kalanı ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek. Karsan e-ATAK’ların Catania’nın da 
ilk elektrikli otobüsleri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan, İtalya’daki 
varlığını günden güne güçlendiriyor. 2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine 
kadar dört bir yanında elektrikli Karsan otobüsleri hizmet verecek. Karsan olarak 
İtalya’daki elektrikli toplu taşıma dönüşümünün en önemli oyuncularından biriyiz” dedi. 
 
Yüksek teknolojili mobilite çözümleriyle ünü Avrupa sınırlarını aşan Karsan, yurt dışındaki varlığını 
güçlendirmeye devam ediyor. Avrupa’yı adeta elektrikli mobilite kavramıyla tanıştıran Karsan, 
hedef pazarlarından İtalya’daki teslimatlarını son sürat devam ettiriyor. Bu kapsamda Karsan, 
İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında, Sicilya adasında bulunan 
Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Karsan’ın 
teslim ettiği 11 adet e-ATAK, bölgede hizmete girdi. Kalan 7 adetlik e-ATAK’ları ise bu yılın 
ortasına kadar teslim edilecek. 
 
Catania’nın ilk elektrikli otobüsleri Karsan’dan! 
 
Söz konusu 11 adet e-aracın, Karsan’ın İtalya’ya teslim ettiği ilk e-ATAK’lar olduğuna dikkat çeken 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu otobüsler Catania’nın da ilk elektrikli otobüsleri oldu” dedi. 
Karsan’ın İtalya’daki varlığını günden güne güçlendirdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 
2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli Karsan 
otobüslerinin hizmet vereceğini vurguladı. Karsan’ın Avrupa’daki elektrikli toplu taşıma 
dönüşümündeki öncü rolüne dikkat çeken Okan Baş, “İtalya’da da toplu ulaşım dönüşümünde 
Karsan olarak en önemli oyunculardan biriyiz” diye konuştu.  
 
Elektrikli midibüste hedef liderlik! 
 
İtalya’nın Karsan için en önemli hedef pazarlardan birisi olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Bu 
kapsamda İtalya merkezli Karsan Europe S.R. şirketimizle 2023 itibarıyla varlığımızı daha da 
güçlendirecek adımlar atıyoruz. Karsan e-ATAK ile Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinin 



 

 

lideriyiz. Teslim edeceğimiz yeni siparişlerle birlikte e-ATAK modelimizin, 2023 yılında da İtalya’da 
elektrikli midibüs segmentinin lideri olacağını öngörüyoruz. Öte yandan Avrupa’da 6 metreden 18 
metreye kadar uzanan elektrikli ürün gamımız ile toplu ulaşımın her boyutta ihtiyacına cevap 
verebilen ilk ve tek Avrupa markasıyız” dedi.  
 
 
Karsan Hakkında: 
 
Türk otomotiv sanayinde 56 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahi l, dünyanın 
önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa 
Hasanağa’daki fabrikası yılda tek vardiyada ~20 bin 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, 99 bin metrekaresi kapalı 
toplam 203 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.  
 
56 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, mobil etinin 
geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek 
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 yönet iyor. Karsan 
kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 10 0 elektrikli e-
JEST ve e-ATAK modellerinin, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin, %100 
elektrikli 10-12-18 metrelik e-ATA otobüslerinin ve hidrojenli 12 metrelik e-ATA Hydrogen aracının üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. 2022 
yıl sonu itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobilleri üreten Karsan, bugün Menarinibus için 10-12-18 metre otobüsleri de 
üretiyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor. 
 


