KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI
1. MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında etkili veya faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum
veya çıkar gruplarıdır. Bu kapsamda menfaat sahiplerimiz; Şirketimiz pay sahipleri, çalışanlar,
müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve Şirketimize yatırım
yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.
2. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI
Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile
düzenlenmesine özen gösterilir.
Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle
düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan
haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere
düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır. Şirketimiz, mevzuat ile menfaat sahiplerine
sağlanmış tazminat mekanizmalarının kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketimizin de hakları, imkanları ve itibarı
gözetilerek korunur. Şirketimiz ile menfaat sahiplerimiz arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirketimiz öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında
çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması
durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika
izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.
3. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve
zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan
duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında,
doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.
Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem
faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi
aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme
ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında
bilgilendirilir.
Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde Karsan
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Birimi sorumlu olup, bilgilendirme
politikamıza Şirketin www.karsan.com.tr adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir.
Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.
4. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir
düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin
ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak
üzere, Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.
Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların şirket ve yönetim hakkında beklentileri alınarak iş ve
çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak iç
iletişim ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanların iyileştirme önerileri alınmaktadır
Haftalık koordinasyon toplantılarında tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının
verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şirket genelinde uygulanan
yalın yönetim sistemi ile çalışanlara öneri verme, uygulama imkânı sağlanmakta ve iyileştirici
faaliyetler hakkında çalışanların önerileri alınmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, sendikalar ve
potansiyel ve hâlihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapılmaktadır.
Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme
çerçevesinde sağlanır.
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5. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden;
çalışanları, müşterileri ve hissedarları ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;





Mevcut ve gelecek insan
karşılanmasını sağlamayı



Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve
güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı



Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan
kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi



Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini
sağlamayı



Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini
sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve
performans göstergelerini ölçümlemeyi



Çalışanlarla ilgili tüm süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeyi, süreç yönetimi olarak
yapılandırmayı, raporlamayı ve sürekli geliştirmeyi

kaynağı

planlaması

doğrultusunda

işgücü

ihtiyacının

Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı
ve takibini yapmayı

taahhüt eder.
Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızda aradığımız temel yetkinlikler;


İletişim Becerisi



Stres Yönetimi ve İç Motivasyon



Sonuç Odaklılık



Ekip Çalışması ve İşbirliği



Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme



İnsiyatif Kullanma



Kurumsal Farkındalık



Maliyet ve Verimlilik bilinci



Analitik Düşünce



Süreç Bilgisi



Müzakere Becerileri

Karsan İnsan Kaynakları Müdürü çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak atanmıştır.
6. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
Şirketimiz, mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetine önem verir
ve gerekli tedbirleri alır. Müşteri memnuniyeti kapsamında, müşterinin satın aldığı mal ve hizmete
ilişkin taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanması esas olup, olası gecikmeler hakkında süre
bitimi beklenmeksizin müşterilerin bilgilendirilmesi hedeflenir.
Karsan, kalite politikası kapsamında, müşteri beklentilerini karşılamak ve bunları aşmak için, ürün
kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Karsan organizasyonu içindeki
herkesin uyum içinde bir bütün olarak aynı hedefe doğru gitmesini sağlarken, kalite sistemini
operasyonların temeli olarak almaktadır. Faaliyet gösterilen alan gereği, tüm ürünler ilgili
mevzuata uygun olarak üretilmektedir.
Şirketimiz, ticari sır kapsamındaki müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir.
Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve
taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için şirketimizce gerekli önlemler alınmış
ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı
yaratılmıştır.
2/2

