
  

  

 
 

Karsan’da Üst Düzey Atamalar 

 
Karsan Ticari Kanatlarını Güçlendiriyor 

 
Karsan, Ticari İşler birimini iç pazardaki hakimiyetini artırmak ve ihracat 

pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla yeniden düzenledi. Bu 

kapsamda oluşturulan İhracat Genel Müdür Yardımcılığı bölümüne Deniz Çetin 

atanırken, 2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığını başarıyla 

sürdüren Muzaffer Arpacıoğlu ise İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür 

Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. 

 

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, iç pazardaki hakimiyetini 

artırmak ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla Ticari İşler 

biriminde önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin ticari işler ve ihracatla ilgili çalışmalarının 

yürütüldüğü Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı, “İhracat Genel Müdür Yardımcılığı” 

ve “İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı” olmak üzere iki ana bölüme 

ayrıldı. Bu kapsamda, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine otomotiv sektöründe 

yurtiçi ve yurtdışında önemli deneyimleri bulunan Deniz Çetin atandı. 2017 yılından bu 

yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren, gerek iç pazarda 

gerekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren  Muzaffer Arpacıoğlu ise 

yeni yapılanmayla birlikte İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı 

görevine getirildi.  

 

Deniz Çetin kimdir? 

 

Karsan’ın yurt dışı pazarlarındaki satış, karlılık hedefleri ve bilinilirliliğine yönelik 

çalışmaların gerçekleştirileceği İhracat Genel Müdür Yardımcılığı bölümünde göreve 

başlayan Deniz Çetin, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 

bölümünde tamamladı. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 

bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla bitiren Deniz Çetin, çalışma hayatına 2004 

yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de Tasarım Mühendisi olarak adım attı. Devam eden 

yıllarda, General Motors ve Temsa gibi otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen 

Deniz Çetin, son olarak Temsa’da Uluslararası Satış Müdürü ve ABD Ülke Müdürü olarak 

çalışmaktaydı.  
 

 

 

 



  

  

 

 

Karsan Hakkında:  

 

Türk otomotiv sanayinde 55 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 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. 


