
 

 

Karsan, Kanada’da Büyümeye  

Devam Ediyor!  
 

Oakville’in Dar Sokakları Karsan e-JEST’lerle 

Elektriklendi!     
 

Globalleşme hedefiyle ürün gamını sürekli yenileyen Karsan, Avrupa’daki 

başarısını Kuzey Amerika’da da sergilemek için kolları sıvadı. Kısa bir süre önce 

Kanada’nın Saint John şehrine e-JEST modellerini ihraç eden Karsan, şimdi de 

Kanada’nın en yaşanabilir şehri iddiasını taşıyan Oakville’e 15 adet e-JEST 

teslimatı gerçekleştirdi. Kanada pazarına ilk adımlarını, Saint John’a teslim 

ettikleri 6 araçla attıklarını söyleyen Okan Baş, “ Avrupa’da üç yıl üst üste pazar 

liderliği elde eden e-JEST ile Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak 

bölgede hızımızı artırıyoruz. Bu pazarda iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki 

dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımızı hızla 

sürdüreceğiz. Başta Kanada olmak üzere Kuzey Amerika pazarında da, 

Avrupa’daki gibi güçlenerek büyüyeceğiz ” dedi.  

 

Avrupa’nın ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol 

oynayan Karsan, hedef pazarlarından Kuzey Amerika’da da hızını artırıyor. Kısa bir 

süre önce Kanada’nın önde gelen otobüs şirketlerinden Damera Bus Sales Canada Corp. 

ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, Saint John’a teslim ettiği 6 adet e-JEST 

modeliyle ülkenin toplu ulaşımda yolcu taşayacak alçak tabanlı ilk elektrikli 

minibüslerini yollara çıkarmıştı. Karsan, şimdi de ülkenin önde gelen şehirlerinden 

Oakville ile 15 adet e-JEST aracını, distribütörü Damera Bus aracılığı ile teslim etti. 

 

Dar sokaklara sessiz ulaşım çözümü! 

 

Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü e-JEST ile Avrupa’da 3 yıldır pazar 

liderliğini sürdüren Karsan, Kuzey Amerika pazarındaki varlığını hızla artırmayı 

amaçlıyor. Kanada’nın en yaşanabilir şehri olma vizyonuna sahip Oakville, dar sokaklı 

yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Kentte dizel araçların yerini alacak e-JEST’ler, ideal 

boyutları ve sessizliğiyle bölgenin huzuruna da katkı sağlayacak. Konuyla ilgili 

değerlendirme yapan Kanada Savunma Bakanı ve Oakville Parlamento Üyesi Anita 

Anand, “Oakville'e gelen ilk sıfır emisyonlu, elektrikli özel hizmet otobüsleri, 

topluluğumuzu 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine bir adım daha yaklaştıracak 

heyecan verici bir kilometre taşıdır” dedi.  



 

 

 

Kuzey Amerika’da güçlenerek büyüyeceğiz! 

 

Avrupa’da kendini kanıtlayan e-JEST’in, Kuzey Amerika pazarında da kısa sürede 

liderliği alacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa’da üç yıl üst üste pazar 

liderliği elde eden e-JEST, şimdi de Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak 

pazarda önemli bir yer edinmeye hızla devam ediyor. Oakville’de göreve başlayan e-

JEST araçlarımızın çevre dostu ve sessiz yapısı, şehrin ‘En yaşanabilir şehir’ olma 

vizyonu ile tamamen örtüşüyor. Oakville şehrinin ilk sıfır emisyonlu aracını teslim 

ederek, kentin elektrikli ulaşım dönüşümünde öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz.” 

diye konuştu. Kanada pazarına, Saint John’a teslim edilen 6 araçla giriş yaptıklarını 

hatırlatan Okan Baş, “Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olan Karsan e-JEST 

ile bölgede hızımızı artırıyoruz. Bu pazarda iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki 

dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımızı hızla sürdüreceğiz. 

Başta Kanada olmak üzere Kuzey Amerika pazarında da, Avrupa’daki gibi güçlenerek 

büyüyeceğiz. ” dedi. 

 
Karsan Hakkında: 

 

Türk otomotiv sanayinde 56 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. 
 

 


