
  

  

 
 
 

Karsan’dan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 

 73 Adet CNG Yakıtlı Menarinibus Citymood! 

 

 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve daha çevreci 

otobüsler kullanmak üzere açtığı otobüs ihalesinin kazananı Karsan oldu. Her şehre 

uygun ürün gamı ve çevreci çözümleriyle rakiplerinden ayrılan Karsan, ihale 

kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 73 adet CNG Yakıtlı  

Menarinibus Citymood teslimatı gerçekleştirecek. Teslim edilecek CNG’li (doğalgaz) 

otobüslerin 63 adedi 12 metre olurken, 10 adedi ise 18 metre uzunluğunda körüklü 

olarak Mersinlilere hizmet verecek.   

 

 

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak 

ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan marka oldu. 

İhale kapsamında Karsan, CNG’li (doğalgaz) 63 adet 12 metre ve 10 adet 18 metre 

uzunluğunda körüklü Menarinibus Citymood’u Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim 

edecek. Garanti, bakım, onarım ve tüm temizlik işlemlerinin de 2 yıl boyunca Karsan 

tarafından üstlenildiği ihalede, toplam 73 adet Menarinibus Citymood’un 2021 yılı 

içerisinde Mersin halkının hizmetine sunulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir 

Belediyesi adına Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ile Karsan Satış Müdürü Adem 

Ali Metin imzaları atarken Mersin halkına hayırlı olması temennisinde bulundular. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Muzaffer Arpacıoğlu, “12 ve 18 metrelik Menarinibus Citymood otobüslerimizle, tarihi 

ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin güzel kentlerinden Mersin’de ihale 

kazanmış olmaktan mutluyuz. 73 adet araç için temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte 

tam operasyon hizmetini bu kez Mersin’de sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor. 

Pandemi döneminin değiştirdiği koşullara rağmen, pazarlardaki deneyimimiz ve sıkı 

takipçiliğimiz sayesinde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz.” diye konuştu.  

 

Düşük yakıt tüketimi ve maksimum konfor Menarinibus Citymood’da 

 

Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğalgazlı 

Menarinibus Citymood; tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün 

konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları keyife dönüştürürken, diyagnoz özellikli tam  



  

  

 

dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyonlar 

sunuyor. Menarinibus Citymood’un çevreci Euro 6 normlarına uygun 7,8 litre silindir 

hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 

1.300 Nm tork sunuyor. 36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle 

şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 18 metre uzunluğundaki körüklü Menarinibus 

Citymood ise konfor alanını genişleterek maksimum kapasitede hizmet sunuyor.  

 
 

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, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 

bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. 

 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız 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. 

 
 


