
  

  

 
 

Karsan, Otonom Atak Electric’in Üretimine Başladı! 

 

Otonom Atak Electric’i Banttan İndirmeye Başlayan 

Karsan, Avrupa’nın İlk Seviye 4 Otonom Otobüs 

Üreticisi Oldu! 

 

Türk Markasından Otonom Elektrikli Otobüs Atağı! 

 
Karsan, ilk kez sene başında duyurduğu otonom teknolojili Atak Electric’in 

üretimine resmen başlayarak Avrupa’nın ilk Seviye 4 otonom otobüs üreticisi oldu. 

Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, bir başka Türk şirketi 

ADASTEC ile iş birliği yapıldı. ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 Otonom 

yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç 

yazılımlarına entegre edildi. Bu sayede, Avrupa’nın yüzde 100 elektrikli ve Seviye 4 

otonom özelliklerine sahip ilk toplu taşıma aracı Otonom Atak Electric, Karsan’ın 

Bursa’daki fabrikasında üretim bantlarından indirilmeye başlandı. Karsan CEO’su 

Okan Baş, “Ağustos ayında ilk prototipini tamamladığımız aracın simülasyon ve 

validasyon testlerini ise Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştirdik. Üstelik 

kısa süre içerisinde Avrupa’nın dikkatini çektik ve Romanya’nın önemli teknoloji 

şirketlerinden BSCI’dan ilk siparişimizi aldık. 2021 yılının hemen başında teslim 

etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk elektrikli otonom 

proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.  

 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin çok markalı araç üreticisi konumunda 

yer alan Karsan, yakın bir zamanda tanıtacağı Seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip 

Atak Electric’i banttan indirdi. Böylece sene başından bu yana devam eden test, 

simülasyon ve validasyon çalışmaları tamamlanan Otonom Atak Electric’in üretimine 

resmen başlayan Karsan, Avrupa’nın ilk Seviye 4 otonom otobüs üreticisi olarak Türkiye 

otomotiv sanayisi için tarihi bir başarıya imza attı. Karsan’ın AR-GE ekibi tarafından 

yürütülen projede, bir başka Türk şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı. ADASTEC 

tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik 

mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.  

 

 

 



  

  

 

“Gelecek bağlantılı ve otonom araçlarda” 

 

Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli, hibrit motorlu veya yakıt hücreli araçların otomotiv 

endüstrisindeki payı her geçen gün artarken, Karsan olarak biz de yüzde 100 elektrikli 

toplu taşıma çözümleri sunuyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede seri üretimlerine başladığımız 

Jest Electric ve Atak Electric, bu anlamda yeni teknolojinin ihracatı bakımından ülkemizin 

en önemli modelleri arasında yer alıyor. Ancak, bizler bunun sadece elektrikli araçlarla 

sınırlı kalmayacağının farkındayız. Çünkü gelecek bağlantılı ve otonom araçlarda olacak. 

Bir ekosistem içerisinde birbiriyle iletişim kuran araçlar hem daha temiz yarınları hem de 

ulaşımda maksimum güvenliği sağlayacak. İşte bu noktadan hareketle sene başında 

çalışmalarına başladığımız Otonom Atak Electric’i üretim bantlarımızdan indirmenin 

büyük gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

 

İlk teslimat 2021’de yapılacak 

 

Karsan AR-GE ve ADASTEC’in Otonom Atak Electric üzerinde sene boyunca kapsamlı 

bir çalışma yaptıklarının altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu şekilde devam 

etti: “Ağustos ayında ilk prototipini tamamladığımız 4’üncü seviye otonom sürüşe sahip 

Atak Electric’in  simülasyon ve validasyon testlerini ise Bursa’daki Hasanağa 

fabrikamızda gerçekleştirdik. Üstelik kısa süre içerisinde Avrupa’nın dikkatini çektik ve 

Romanya’nın önemli teknoloji şirketlerinden BSCI’dan ilk siparişimizi aldık. 2021 yılının 

hemen başında teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk 

elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız.” 

 

 

 

Seviye 4 Otonom Ne Anlama Geliyor? 
 

Dünyada otomotiv mühendisliğinin çatı örgütleri tarafından belirlenen 6 temel otonom 

sürüş seviyesi bulunuyor. Bu otonom seviyeleri en düşükten yükseğe; Seviye 0, Seviye 1, 

Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5 şeklinde sıralanıyor. Seviye 4 otonomda, önceden 

belirlenmiş rotalarda, direksiyonun tüm kontrolü, frenleme ayarı, hızlanma/yavaşlama 

özellikleri, araç ve yol takibi görevleri, sürücüye gerek kalmadan, akıllı sistemler  

 

tarafından kontrol ediliyor. Bu seviyede ayrıca, trafiğin akışına göre karar gerektiren 

dönme, sinyal verme ve şerit değiştirme gibi eylemler araç tarafından yapılıyor.  
 

 

 

 

 



  

  

 

Karsan Hakkında: 
 

Türk otomotiv sanayinde 54 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 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: 

 

2019 yılında kurulmuştur. Adastec otonom ve bağlantılı toplu taşıma araçları için yazılım platformu geliştirmektedir. 

Adastec açık otonom araç platformu modern, otonom ve paylaşımlı toplu taşıma araçlarının tüm çevre servisleriyle 

birlikte devreye alınmasını sağlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark ofisinde araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri sürdüren Adastec’in San Francisco ve Detroit’de ofisleri bulunmaktadır. 

 
 


