
 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi,  

Karsan ile En Çevreci Toplu Taşıma Filosuna Ulaştı! 
 

 

Karsan, 272 Adet Dev Araç Teslimatını Tamamladı! 

 
Yüksek teknolojili ürünleriyle toplu taşıma sektörünün dönüşümüne öncülük eden 

Karsan, Avrupa pazarındaki büyüme hamlesinin yanında Türkiye’deki 

faaliyetlerine de hızla devam ediyor. Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını 

en yeni teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle yenilemelerine tam destek veren 

Karsan, bu kapsamda bir ihalenin daha teslimat sürecini tamamladı. Geçen yıl 

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı çevreci araç alımı ihalesini 205 adet 

Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan,  41 araçlık son partiyi de teslim etti. 

Karsan CEO’su Okan Baş, “İleri teknolojiyle donattığımız modellerimizle 

ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Bu kapsamda kentlerin toplu ulaşım 

çözümlerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu teslimatla birlikte, Mersin’in, 

büyükşehir belediyeleri arasında en genç ve çevreci toplu taşıma filosuna sahip 

olmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.  

 

Avrupa’nın elektrikli araç dönüşümüne öncülük eden Karsan, Türkiye pazarındaki 

çalışmalarına da son sürat devam ediyor. “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde” olma 

vizyonuyla hareket eden Karsan, Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını en yeni 

teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle de yenilemelerine tam destek sağlıyor. Geçen 
yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla 

açtığı araç alımı ihalesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan, bu 

kapsamda son 41 adetlik otobüsünün de teslimatını gerçekleştirdi. 

 

3 yıl boyunca bakım ve servis hizmeti verecek! 

 

67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 205 adet 12m ve 18 m CNG’li Citymood otobüsü 

kapsayan araç alım ihalesinde Karsan, 41 adetlik son teslimat ile süreci tamamlamış 

oldu. Karsan, ihale kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da araç bakım ve onarım 

hizmetlerini de üstlenecek. Düzenlenen teslimat törenine Karsan CEO’su Okan Baş, İç 
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Yurt İçi 

Satış Müdürü Adem Ali Metin katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ise; 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel 



 

 

Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Başkan Danışmanı Ertan Liman, Ulaşım Daire Başkanı 

Ersan Topcuoğlu ve Toplu Taşıma Müdürü Bayram Demir törende hazır bulundu. 

Teslimat törenine ayrıca üst düzey politikacılar ve ticaret oda başkanları katıldı. 

Karsan’ın kendi Ar-Ge birimiyle geliştirdiği ve ileri teknolojiyle donattığı modelleriyle 

toplu ulaşımın geleceğine yön veren öncü markalardan biri olduğunu söyleyen Karsan 

CEO’su Okan Baş, “Kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam 

ediyoruz. Tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden 
Mersin’e yönelik yaptığımız bu teslimatın şehrin toplu taşıma çözümleri için son derece 

kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Mersin halkı, 

şehir içinde daha konforlu ve daha güvenli biçimde seyahat edebilecek” dedi.  

 

Belediyeler arasındaki en genç ve çevreci filo ! 

 

Bu teslimatla birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, büyükşehir belediyeleri 

arasındanki en genç ve çevreci toplu taşıma filonusa sahip olduğunu vurgulayan Karsan 

CEO’su Okan Baş, “12 ve 18 metrelik CNG’li çevre dostu otobüslerimiz düşük yakıt 

tüketimi ile belediyelerin kullanım giderlerini düşürüyor, yakıttan sağladığı tasarrufu 
sessiz ve konforlu sürüşüyle de destekliyor” diye konuştu.  

 
 

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. 
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