
 

 

Karsan e-ATAK Üst Üste İki Yıldır  

Avrupa’nın Lideri!  
 

Karsan e-ATAK, Avrupa Pazarının İkinci Kez Lideri 

Oldu ! 
 

Karsan e-ATAK, Avrupa’nın En Çok Tercih Edilen 

Elektrikli Midibüsü! 
 

Geliştirdiği ileri teknolojili  ürünleriyle toplu taşımada hedef büyüten Karsan, bir 

dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Markanın e-ATAK modeli, 

2021 yılında elde ettiği pazar liderliğini, 2022 yılında da tekrarlamayı başardı. 

Karsan e-ATAK, Wim Chatrou - CME Solutions 2022 yılı raporuna göre elektrikli 

midibüs segmentinde %40’lık pazar payı ile yılı tamamladı ve böylece ikinci kez 

üst üste Avrupa’da segment lideri oldu. e-ATAK modelinin Avrupa’daki birçok 

ülkede en çok tercih edilen elektrikli midibüs olduğunu söyleyen Karsan CEO’su 

Okan Baş, “Elektrikli e-ATAK modelimizi Fransa’dan, Romanya’ya, İtalya’dan 

İspanya’ya, Portekiz’den Yunanistan’a kadar bir çok Avrupa pazarına satıyoruz. 

Markamız için önemli pazarlardan Lüksemburg’da ise ülkenin en büyük elektrikli 

midibüs filosu e-ATAK’lardan oluşuyor. Lüksemburg aynı zamanda e-ATAK 

modelimizin şehirler arası taşımada kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Avrupa’da 

iki yıl üst üste elde ettiğimiz e-ATAK segment liderliğimiz ile birlikte, Karsan 

markamıza olan ilginin her geçen gün artıyor olmasından büyük memnuniyet 

duyuyoruz.” dedi. 

 

Toplu taşıma sektöründe dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Karsan, 

geliştirdiği ileri seviye tekonolojili ürünlerle Avrupa’nın tercihi olmaya devam ediyor. 

Sektörün en iddialı minibüs, midibüs ve otobüslerini üreten Karsan, Avrupa’nın toplu 
taşımada elektrikli dönüşümünde öncü rol oynuyor. Markanın en iddialı modellerinden 

e-ATAK, Avrupa’daki başarılı satış grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu 

kapsamda e-ATAK, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinde elde ettiği 

pazar liderliğini, 2022 yılında da tekrarlamayı başardı. Karsan e-ATAK, Wim Chatrou 

- CME Solutions raporuna göre, 2022 yılını 113 adet trafik tescili tamamlayarak 
Avrupa’da sınıfının en çok satılan aracı oldu. Böylece, 2021’de % 30 pay ile elektrikli 

midibüs pazarının lideri olan e-ATAK, 2022 yılında da pazar payını yüzde 40’a 

yükselterek ikinci kez üst üste Avrupa’da segment lideri oldu. 



 

 

 

Karsan e-ATAK Avrupa’da Sınıfının En Çok Satan Aracı! 

 

Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa’daki birçok ülkede en çok tercih edilen 

elektrikli midibüslerden olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli e-

ATAK modelimizi Fransa’dan, Romanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, Portekiz’den 

Yunanistan’a kadar bir çok Avrupa pazarına satıyoruz. Markamız için önemli 
pazarlardan olan Lüksemburg’da ülkenin en büyük elektrikli otobüs filosu e-

ATAK’lardan oluşuyor. Şehirdeki toplu taşıma kullanımına yüksek öncelik veren 

Lüksemburg, e-ATAK modelimizi şehirler arası taşımada da kullanmasıyla dikkat 

çekiyor.” dedi. Elektrikli e-ATAK modelinin 2019 yılında tanıtıldığını ifade eden Okan 

Baş, “Araç, pazara sunulduğu ilk yılından itibaren önemli satış başarılarına ulaştı. 
Avrupa’da iki yıl üst üste elde ettiğimiz e-ATAK segment liderliğimiz ile birlikte, 

Karsan markamıza olan ilginin her geçen gün artıyor olmasından büyük memnuniyet 

duyuyoruz. Elektrikli modeliyle üst üste iki yıldır pazar lideri olan e-ATAK 

modelimizin otonom versiyonu da bulunuyor. Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol 

koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom elektrikli otobüsü “Karsan Otonom e-ATAK”, 
Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti verirken, ABD'nin önde gelen 

üniversitelerinden Michigan State University'de de (MSU) öğrenci ve öğretim 

görevlilerini taşıyor. Otonom e-ATAK hem Avrupa’da hem de Amerika’da sıradan bir 

rotada yolcu taşıyan ilk otonom araç olması anlamında da önemli başarıya imza attı. ” 
diye konuştu. 

 

300 kilometre menzili var! 

 

Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-
ATAK’ın 300 km’lik menzili sınıfının lideri. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip 

elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj 

üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. 

 
 

Karsan Hakkında: 

 

Türk otomotiv sanayinde 57 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 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, 

mobiletinin 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 

yönetiyor. Karsan kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği 

kapsamında yüzde 100 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 üretecek olan 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. 
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