Karsan’da Görev Değişimi!
Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari
araç üretimi gerçekleştiren Karsan bünyesinde Şubat ayı itibari ile
organizasyon değişikliğine gidildi ve bu kapsamda stratejik
atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda daha önce Karsan
Pazarlama’da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu, yeni
oluşturulan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç
üretimi gerçekleştiren Karsan Otomotiv bünyesinde, organizasyon
değişikliği yapıldı. Karsan Otomotiv bünyesinde, yurtiçi ve yurtdışı
pazarlarda rekabet gücü ve verimliliği arttırmak amacıyla satış, satış
sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararı
çerçevesinde, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturuldu.
Organizasyonun başına ise Şubat ayı itibari ile daha önce Karsan
Pazarlama’da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu getirildi.
Lisans eğitimini Marmara Üniversi’nde gerçekleştiren ve ardından The
University of Birmingham’da yüksek lisans eğitimi alan A. Muzaffer
Arpacıoğlu, iş hayatına 1988 yılında Koç Holding çatısı altında başladı. Daha
sonra sırasıyla Kofisa Dış Ticaret ve Tofaş’ta iş hayatına devam eden
Arpacıoğlu, 1997 yılında ise Kıraça Holding’e geçti. Arpacıoğlu, 2000 yılına
dek Karsan Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten
sonra 2000-2009 tarihleri arasında Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü,
2009’dan sonra da Karland A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir
yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek
tesislerinde lisans altında Hyundai Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve
şasi kamyonetleri, Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan
ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet
faaliyetleri ise Karsan bünyesinde oluşturulan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde
yürütmektedir.

