
 

  

 

 

Karsan nagrodzony „Najlepszym praktykiem 

dialogu społecznego”! 
 
 

Nagroda dla Najlepszego Praktyka Dialogu 

Społecznego trafia do Karsan! 
 

Ogłoszono wyniki „Konkursu na najlepsze praktyki dialogu 

społecznego na poziomie firmy”, który został przeprowadzony w 

ramach „Projektu rozwoju dialogu społecznego w życiu 

gospodarczym”, który odbywa się w Turcji po raz pierwszy na 

świecie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Usług Socjalnych oraz 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w celu rozwijania 

dialogu społecznego w życiu gospodarczym. Krajowy producent 

Karsan został nagrodzony „Najlepszym praktykiem dialogu 

społecznego”. Mücahit Korkut, kierownik działu kadr w Karsan, 

powiedział:  „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz projekt„ Karsan 

Positive ”, którego celem jest pozytywny rozwój i zmiana zarówno 

pod względem kulturowym, jak i pod względem wyników 

biznesowych, został nagrodzony w ramach„ Projektu rozwoju 

dialogu społecznego w biznesie ”, który odbywa się w Turcja po raz 

pierwszy na świecie i uważa się, że służy bardzo ważnym celom. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego 

sukcesu ”. 
 
 
Ogłoszono zwycięzców „Konkursu na najlepsze praktyki dialogu 

społecznego na poziomie firmy”, który został przeprowadzony w ramach 

„Projektu rozwoju dialogu społecznego w życiu gospodarczym”, który 

odbywa się w Turcji po raz pierwszy na świecie w Ministerstwie 

Rodzinnych, Pracy i Opieki Społecznej oraz MOP w celu rozwijania dialogu 

społecznego w życiu gospodarczym i zwiększania świadomości na ten 

temat na poziomie społecznym i korporacyjnym. Zwracając uwagę 

strategicznymi współpracami i przełomowymi osiągnięciami, Karsan znalazł 

się w pierwszej trójce firm, które otrzymały nagrodę „Najlepszy Praktyk 

Dialogu Społecznego”. 



 

  

Nagroda dla Karsan Pozytywny! 

Jako krajowy producent Turcji, Karsan dołączył do konkursu z projektem 

„Karsan Positive”, który został stworzony w celu ukierunkowania procesu 

zmian i rozwoju, koncentrując się na „pozytywności” zarówno kulturowej, 

jak i biznesowej. Dialog między pracownikiem a pracodawcą został 

poddany przeglądowi pod pewnymi tytułami w ramach konkursu. Tytuły 

podlegające ocenie to wymiana informacji, doradztwo, współdecyzja, 

negocjacje zbiorowe i innowacyjne praktyki, które wykraczają poza wymogi 

ustawodawstwa krajowego. Nagrodzone firmy zostały zidentyfikowane 

przez związki zrzeszone w Konfederacji Tureckich Związków Zawodowych, 

organizacje pozarządowe i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Służb 

Społecznych. Po wykonaniu przykładnych działań ze strategicznymi 

współpracami i projektami realizowanymi w wyniku przeprowadzonych 

ocen, Karsan znalazł się wśród firm, które otrzymały nagrodę „Najlepszy 

Praktyk Dialogu Społecznego”. Nagrody zostały wręczone w panelu 

„Kształtowanie przyszłości dialogu społecznego w Turcji razem”, który 

odbył się w Ankarze HiltonSA w ramach projektu z udziałem Zehra Zümrüt 

Selçuk, ministra ds. Rodziny, pracy i opieki społecznej. Yönem Oktay, 

kierownik ds. Kadrowych i administracyjnych, Görkem Levent, kierownik 

ds. Rozwoju organizacji oraz Mücahit Korkut, kierownik ds. Zasobów 

ludzkich w Karsan, dołączyli do ceremonii wręczenia nagród. Nagroda 

Karsan została wręczona Mücahit Korkut kierownikowi ds. Zasobów 

ludzkich Karsan, podczas ceremonii. 
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Mücahit Korkut, kierownik ds. Zasobów ludzkich w Karsan, oświadczył, że 

kładzie duży nacisk na szkolenia i briefingi dla wszystkich szczebli 

kierowniczych i pracowników i zawsze dążył do dalszych działań w tym 

zakresie. Mówiąc również o projekcie „Karsan Pozytywni”, Mücahit Korkut 

powiedział: „Pozytywny Karsan to proces zmian i rozwoju, dzięki któremu 

celujemy w pozytywność zarówno kulturowo, jak i pod względem wyników 

biznesowych. Mając świadomość, że pracownicy są naszymi 

najcenniejszymi zasobami, kierujemy się do Pozytywnych Ludzi Karsan i 



 

  

Pozytywnego Karsana w naszej komunikacji z pozytywnym podejściem, 

odpowiedzialnością za posiadanie naszego biznesu, przejrzystym 

przywództwem i wzorem do naśladowania oraz dotykiem, który dba, 

ocenia i przyznaje opinie. ” Korkut powiedział również: „Jesteśmy bardzo 

zadowoleni, że nasz projekt„ Karsan Positive ”, którego celem jest 

pozytywny rozwój i zmiana zarówno pod względem kulturowym, jak i pod 

względem wyników biznesowych, został nagrodzony w ramach projektu„ 

Rozwój dialogu społecznego w życiu gospodarczym ” służyć bardzo 

ważnym celom ”i dodał: „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego sukcesu”. 



 

  

Projekt rozpoczął się w 2016 roku 
 

W ramach wspomnianego projektu jego celem jest zwiększenie zdolności 

korporacyjnych Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

odpowiednich instytucji i partnerów społecznych oraz informowanie 

instytucji i opinii publicznej o wolności organizacji, rokowaniach zbiorowych 

i dialogu społecznym na wszystkich poziomach. Realizowany 1 września 

2016 r. W Turcji, którego celem jest wspieranie dialogu społecznego na 

wszystkich szczeblach, projekt ma na celu wzmocnienie zdolności partii 

społecznych i właściwych władz publicznych w zakresie dialogu 

społecznego oraz zwiększenie świadomości na temat dialogu społecznego 

na wszystkich poziomach z holistycznego perspektywiczny. Projekt 

realizowany w celu zwiększenia świadomości społecznej i korporacyjnej na 

temat wolności organizacji, rokowań zbiorowych i dialogu społecznego na 

wszystkich poziomach i celów rozwoju mechanizmów dialogu społecznego 

na wszystkich poziomach, planowany jest do końca stycznia. . Konkurs 

organizowany w ramach projektu ma na celu zidentyfikowanie dostępnych 

praktyk firmy i określenie, wspieranie i dzielenie się najlepszymi praktykami 

ze społeczeństwem, aby przyczynić się do rozwoju mechanizmów dialogu 

społecznego na poziomie przedsiębiorstwa w Turcji. 


