
 

 

Karsan e-JEST Avrupa’da Liderliği Üç Yıldır  

Kimseye Bırakmıyor!  

 

Avrupa’da Satılan 4 Elektrikli Minibüsten  

Biri Karsan e-JEST Oldu!  
 

Avrupa’da toplu taşımanın değişimine öncülük eden Karsan, başarılı ürünleriyle 

rakip tanımıyor. 2019 yılında yollara çıkmaya başlayan Karsan e-JEST, 2020 ve 

2021 yıllarının ardından, 2022’de de Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü 

oldu. Pazar büyüklüğünün bir yılda iki katına yaklaştığını söyleyen Karsan 

CEO’su Okan Baş, “Büyüyen pazarda, üstelik rakiplerin de güçlenmeye başladığı 

bir yılı daha lider olarak kapattık ve üst üste üçüncü yılımızda da e-JEST ile 

Avrupa elektrikli minibüs pazarının lideri olduk. Yalnızca Karsan için değil Türk 

otomotiv sanayisi için de bu çok önemli bir başarı” dedi. 

 

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite 

çözümleri sunan Karsan, elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da 

adından övgüyle söz ettiriyor. Avrupa’nın elektrikli minibüs pazarını adeta domine eden 

Karsan, e-JEST modeliyle elektrikli mobilitede de iddiasını ortaya koyuyor. Markanın 

2019 yılında yollara çıkardığı ve Karsan’ın ilk elektrikli modeli olan e-JEST, 2020 ve 

2021 yılının ardından 2022 yılında da Avrupa’da elektrikli minibüs pazarında liderliği 

kimseye bırakmadı.  

 

Pazar bir yılda iki katına yaklaştı! 

 

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2022 yılı 3.5-8 ton arası Avrupa 

Minibüs Pazarı Raporu’na göre; son iki yılda olduğu gibi Karsan e-JEST yüzde 28 pay 

ile elektrikli minibüs pazarının lideri oldu. Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının 2022 

yılında, bir önceki yıla göre yüzde 84 büyüdüğünü söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 

“Pazar hacmi sadece bir yılda iki katına yaklaştı. Büyüyen pazarda, üstelik rakiplerin de 

güçlenmeye başladığı bir yılı daha lider olarak kapattık ve üst üste üçüncü yılımızda da 

e-JEST ile Avrupa elektrikli minibüs pazarının lideri olduk. Yalnızca Karsan için değil 

Türk otomotiv sanayisi için de bu çok önemli bir başarı. Karsan e-JEST; Fransa, 

Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya gibi pazarlarda çok güçlü bir oyuncu olarak 

dikkat çekiyor” dedi. Avrupa pazarında 4 elektrikli minibüsten birinin Karsan e-JEST 

olduğunu vurgulayan Okan Baş, “2018 sene sonunda lansmanını yapıp 2019’da yollara 



 

 

çıkardığımız e-JEST, başarı grafiğini her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Avrupa’nın 

birçok ülkesinde halk e-JEST’lerle güvenle yolculuk yapıyor. Bu da Karsan’ın yüksek 

tecrübesi, gelişmiş Ar-Ge ve kalifiye çalışan gücünün en büyük göstergesi. e-JEST’in 

yanısıra, 8 metre boyundaki e-ATAK modelimiz de 2022’de Avrupa’da elektrikli 

midibüs segmentinin ikinci kez lideri oldu. Tüm Karsan modellerinin, aynı güçlü başarı 

grafiğini 2023 yılında da sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu. 

  

Toplu taşımada binek otomobil konforu! 

 

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 

170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motoruna sahip. BMW 

altyapısına sahip bataryalarıyla e-JEST 210 kilometreye kadar menzil sunarak 6 

metrelik elektrikli minibüs sınıfının en iyi performansını sunuyor. e-JEST’in enerji geri 

kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi 

kendini şarj edebiliyor. Tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB 

girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 

tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.   

 
 

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. 
 

 


