
1 
 

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin 
esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Raporu söz konusu formata göre hazırlanmıştır.  

Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyulmuş, 
uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmiş olup, uyum için çalışmalara 

devam edilmektedir. Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden,  
henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmektedir. Henüz uygulanmayan ilkeler 
menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha 
düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel uygulamaya paralel 
haklar sağlanmıştır. 

- 4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette 
sebep olacakları zarar sigortalanmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25’inden düşüktür.  

- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 2 kadın üye 

bulunmakta olup, Yönetim Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı 2017 yılında ilk defa seçilen Yönetim 
Kurulu üyemiz Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ile beraber %22’ye ulaşmıştır. Yönetim Kurulu’nda yer 
alacak kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedef lere 

ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.  
- 4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas 

sözleşmesinde belirlenmiş olup, ayrıca Şirket içi düzenlemeyle yazılı hale getirilmemiştir.  

- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerinin sektörel tecrübelerinin Şirketimize önemli 
katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.  

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerimizin bi lgi birikimi ve tecrübeleri dikkate 

alınarak, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir.  
- 4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 

verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya 

açıklanmaktadır. Yapılan ödemeler genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak kamuya 
açıklanmaktadır. 

 

BÖLÜM II– PAY SAHİPLERİ 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arif Vefa Özşimşek’e 

bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 1 Şubat 2018 
tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.   

 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Unvan Lisans Türü 

Deniz Özer Yatırımcı 
İlişkileri 

Yöneticisi 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans no: 
204658); Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans 

no: 700469); Türev Araçlar Lisansı (Lisans no: 305184) 

Burcu Günhar Yatırımcı 
İlişkileri 
Sorumlusu 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans no: 
208752); Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans 
No: 701698); Türev Araçlar Lisansı (Lisans no: 307368);  

Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 603618) 

 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı 

bilgi sunmak; Şirket’in bilinirliğini ve kredibilitesini arttırmak; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ile Şirket’in 
sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasında çift yönlü 
iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bölüm, pay sahiplerinin soru ve bilgi taleplerini gizli ve 
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ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve şirket içi ilgili birimlerle koordineli çalışmak suretiyle ivedi 
olarak yanıtlamaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında bireysel yatırımcılardan e-posta ile 26, telefon ile 33 

olmak üzere toplam 59 soru gelmiş, bu sorular “bilgide eşitlik ilkesi” dikkate alınarak yazılı veya sözlü  olarak 
cevaplandırılmışt ır. Ayrıca, kurumsal yatırımcılarla 17 ve analistlerle 4 toplantı düzenlenmiş; kurumsal 
yatırımcıdan e-posta ile gelen 1  soru cevaplandırılmıştır. 

Şirket Bilgilendirme Politikası, tüm sermaye piyasası katılımcılarına bilgi alma ve  inceleme hakkının 
kullanımı hususunda eşit davranılması; açıklamaların eş zamanlı ve aynı içerikle yapılması esaslarına 
dayanmaktadır. Şirket, pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki gelişmelerde ivedi 

olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya açıklama yapmakta; ve bilgi paylaşımlarını 
kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirmektedir. Bilgi ve açıklamalar, güncel olarak Şirket 
web sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır.  

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri: 

Telefon No  : +90 224 484 21 80 

Faks No     : +90 224 484 21 69 

E-posta      : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğu dikkate alınarak, dönem içinde sunduğumuz ve 

açıkladığımız bilgiler dışında pay sahiplerinden bilgi talebi geldiğinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 
ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından kamuya açıklanmasının uygunluğu konuları 
değerlendirilerek yazılı ve sözlü olarak cevap verilmiştir. Ayrıca, son Genel Kurul Toplantısı’na katılan pay 

sahiplerimiz mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir.  

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri 
ile 3’er aylık dönemler itibariyle KAP’a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. SPK mevzuatı gereği 

pay sahiplerine yapılması gereken tüm bildirimler ayrıca Şirket internet si tesi olan www.karsan.com.tr”de 
yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.    

Özel denetim isteme hakkına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte, 

TTK’nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı 
olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. Şirketimiz şeffaf olarak yönetilmekte ve pay 
sahiplerinden gelebilecek her türlü bilgi talebini büyük bir titizlikle değerlendirmektedir.  Dönem içinde pay 

sahipleri tarafından herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.  

Şirket faaliyetleri, TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve 
Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul’a sunulan ve Genel Kurul’da 1 yıl süreliğine seçilen Bağımsız Dış  

Denetçi (2017 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik A.Ş.) 
tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 

2.3. Genel Kurul Toplantıları 

Dönem içinde,  2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde Şirket 
merkezimizde yapılmıştır. 2016 yılı Olağan Genel Kurulu’nda %65,9 toplantı nisabı ile çoğunluğun katılımı 
sağlanmıştır.  

 Toplantıya davet; 

 Yönetim Kurulu’muzun Genel Kurul tarihini belirleyip karara bağladığı toplantısının akabinde hukuki 
süreler içerisinde, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda (KAP) özel durum açıklaması yapılıp toplantı tarihi, yeri ve zamanı ile gündemi 
bildirilmiştir. Toplantıya çağrı ilanları (gündem, vekaletname örneği) yasal süresi içerisinde, KAP’ta, 
MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, TTSG ile ulusal olarak yayınlanan  bir gazete  (Milliyet 

Gazetesi) ve yerel olarak yayınlanan bir gazete (Bursa Olay Gazetesi)  ile Şirket’in www.karsan.com.tr 
internet adresinde yayınlanmıştır. 

 

 Şirketimizin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması 
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması 
gereken maddelerinden 1.3.1.’e uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP’ta 
yapılan Özel Durum Açıklamasıyla Şirketin internet sitesinde yayımlandığı duyurulmuştur. Genel Kurul 

mailto:yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
http://www.karsan.com.tr/
http://www.karsan.com.tr/
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Bilgilendirme Dokümanı Şirketin internet sitesinin yanısıra MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde 
de yayımlanmıştır. 

 Genel kurul, Şirket merkezinde, 200 kişi alabilecek kapasiteli geniş bir salonda yapılmıştır. Gerekli 
bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket Murahhas Aza ve CEO’su, Mali İşler ve Finans 

Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi 
katılmıştır. Olağan Genel Kurul kamuya açık olarak gerçekleştirilmiş olup bir grup Şirket çalışanı da 
toplantıya katılmıştır.  

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu,  
Yönetim Kurulu’nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu 

Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum için gerekli açıklamaları içeren 
bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde pay 
sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuş ve ayrıca Genel Kurul’a ilişkin olarak yapmış olduğumuz ilanlarda 

bu hususlar ayrıca belirtilmiştir. 

Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş  
olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara 

bağlanmıştır. Düzenlenen Genel Kurul’un sonunda pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuat ı 
çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay sahiplerine cevap verilmiştir. Dolayısıyla, Genel 
Kurul Toplantısında cevaplandırılamaması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilen soru 

bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında sorulan sorular ve cevapları Şirket internet sitesinde 
yayımlanmaktadır. 

Dönem içinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı olarak 

iletmiş olduğu gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır.  

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası 13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen 2016 yılı Olağan Genel Kurul’un 9. 
Gündem maddesi ile onaylanmış olup, Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.  

Toplantı tutanakları KAP’ta özel durum açıklaması ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıy la 
aynı gün yayımlanmış, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.  

Şirket esas sözleşmesinin en son hali, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı  Gündemi, Tutanağı Hazır 

Bulunanlar Listelerine internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.  

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 13 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantıs ında;  

 Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları konusunda ayrı bir gündem maddesi 
ile, 

 Şirketin 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda,  

 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca 2016 yılı içinde, Yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı 

tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda  

 Şirketimiz Çalışanlarına Yönelik Tazminat Politikası hakkında 

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.   

 

 

 

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak 
içinde olan şirketler bulunmamaktadır. 

Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme’nin 20. ve 

21. maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin 
düzenlemelerine uyulur.  
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesine ilişkin açıklanan ikincil düzenlemeler çerçevesinde,  
genel kurullarını fiziki ortamla eş zamanlı olarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi 

(EGKS)’nde gerçekleştirilmektedir. 

Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin 
temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Şirket Esas sözleşmesinde A grubu imtiyazlı payların, 7 

kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda 5 üyeyi ve 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda 6 üyeyi aday gösterme 
imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara 

uyularak belirlenir. 

Şirketimizde azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2017 yılında şirketimize bu konuda ulaşan 
bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır. 

2.5. Kar Payı Hakkı 

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.  

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 27 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen 2013 yılı Olağan Genel Kurul’un 8. 

Gündem maddesi ile onaylanmış olup, Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.  

“Kar Dağıtım Politikası 

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Şirketimiz Türk Ticaret  

Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin 
kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili 
düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman 

politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami 
oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Kar dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel 

Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını 
takiben en geç 3 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kar 
payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri 

çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Yönetim 
Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve 

şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu 
Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar 
payı avansı dağıtabilir.”  

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda 2.082.943 TL konsolide kar oluşmuş olup, geçmiş yıl zararının 
mahsubundan sonra dağıtıma konu edilebilecek bir kar payı bulunmamaktadır.  

2.6. Payların Devri 

Şirketimiz paylarının hamiline yazılı olması nedeniyle, esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayıcı hükümler 
mevcut değildir.   

 

 

 

 

 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi bulunmakta olup www.karsan.com.tr adresinden 
ulaşılmaktadır. İnternet sitemizde yer alan bilgilerin büyük çoğunluğunun İngilizcelerine de yer verilmiş olup, 
önümüzdeki dönemlerde tamamına yönelik çeviri çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.   

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiş olup, 
sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve gelişmelere göre güncellenen bir 
“Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.  
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Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:  

 Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin genel ve detaylı bilgiler 

 Vizyon, misyon ve ana stratejiler 

 Üst Yönetim değerlendirmesi 

 Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında 

 Ticaret sicil bilgileri 

 Şirketin ortaklık yapısı 

 Yönetim Kurulu üyeleri  

 Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları 

 İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler 

 Esas Sözleşme 

 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu 

 Kredi Derecelendirme 

 Genel Kurul Raporları (Genel Kurul toplantı gündemleri,  bilgilendirme dokümanları, toplantı 
tutanakları, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul’da sorulan sorular ve cevapları, genel 

kurul iç yönergesi) 

 Vekâleten oy kullanma formu 

 Tahvil ihracı 

 İzahname ve halka arz sirküleri 

 Yönetim Kurulu üyelerinin alım-satım işlemleri 

 Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar (Bilgilendirme Politikası, Menfaat Sahipleri 

Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, 
Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası) 

 Raporlar 

 Güncel ve geçmiş dönemlere ait Faaliyet Raporları 

 Güncel ve geçmiş dönemlere ait Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları  

 Güncel ve geçmiş tarihlere ait Özel Durum Açıklamaları 

 Sıkça sorulan sorular  

 Hisse senedi ve performansına ilişkin link  

 Yatırımcı ilişkileri için iletişim bilgileri 

 Basın açıklamaları 

 

Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Esas Sözleşme, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme 
Dokümanlarının içerikleri de dikkate alındığında,  Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1. maddesinde belirtilen 
hususlar internet sitemizde yer almakta ve incelemeye hazır bulundurulmaktadır.   

3.2. Faaliyet Raporu 

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet  
raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata 

uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen yıllık faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile 
Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin 
edilebilir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında SPK Kurumsal 
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Yönetim İlkelerine ve mevzuata uyum konusunda aynı özeni göstermektedir. Şirketimizin 2004 yılından 
itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.  

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

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 
ve Finans 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.  

2012 yılı Haziran ayında düzenlenen 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’un 17. Gündem 

maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları’na Şirket 
internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen,  
internet sitemizde yayımlandığı KAP’ta duyurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma 

Esaslarında, menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini 
iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmak komitenin sorumlulukları arasında sayılmaktadır. Etik 
Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması başta KARSAN İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü olmak üzere tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukla rı 
arasındadır. Etik Kurallara KARSAN’ın Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere 
çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.  

2015 Ağustos ayında düzenlenen 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’un 16. Gündem 
maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Menfaat Sahipleri 
Politikası’na Şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir.  

2017 Nisan ayında düzenlenen 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’un 17. Gündem 
maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Çalışanlarına Yönelik 
Tazminat Politikası’na Şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir.  

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması  

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 verilmes i 
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. 

4.3. İnsan Kaynakları Politikası 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları,  

müşterileri ve hissedarları ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;  

http://www.karsan.com.tr/
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 Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını 
sağlamayı  

 Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenil ir 
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 

 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 

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilci İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Yasemin Şahin’dir.  

 

İŞ TANIMI : 

 Karsan organizasyonunun iç canlılığını, iletişimini, sürekliliğini ve performansını arttırmak amacı ile 

insan kaynakları politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,  oluşturulan politikayı şirket 
çalışanlarına benimsetmek, etkin uygulamak ve uygulatmak; insan kaynakları konusunda işletme 
yönetiminin birinci dereceden sorumlusu olduğu bilinci içinde bu politikaların uygulanması için gerekli 

uzmanlığı sağlamak, öncülüğünü yapmak ve sürekli geliştirmek. 

 Karsan insan kaynakları ile ilgili kadro analizi, iş analizi, ücret, performans değerlendirme, kariyer 

geliştirme, takdir ve ödüllendirme, çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmes i 
konularında çalışmak, gereksinim duyulan personel için kaynak yaratmak, şirket kültürünü 
yaygınlaştırmak. 

 Personel ve İdari İşlerle ilgili olarak işe alma, özlük işleri, tahakkuk işlemleri, ücret ve ekleriyle ilgili 
faaliyetleri yürütmek, güvenlik, temizlik, bina çevre bakımı, muhaberat (kargo, posta), santral, çalışan 

memnuniyetini arttırıcı sosyal aktiviteler, spor ve protokol faaliyetlerinin organizasyonlarıyla ilgili işleri 
koordine etmek. 
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 Endüstri ilişkileriyle ilgili olarak, şirket içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma 

ortamını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, personel hareketleri ve sendikal ilişkileri 
yürütmek. 

 Eğitimle ilgili olarak, insan kaynakları ile ilgili eğitim politikalarını belirlemek, planlamak, değerlendirmek,  

eğitim master planının oluşturulmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim kuruluşları ile 
ilişkilerin kurulmasına katılmak, şirket içi eğitim ve iletişim faaliyetlerini geliştirmek. 

Ayrımcılık konusunda şirketimizde şikayet olmamıştır. Süreç bazlı yönetilen organizasyonumuzda bölüm 

yöneticileri görev dağılımlarını yaparak çalışanlarla paylaşmaktadırlar. Performans değerlendirme ve 
neticesinde ödüllendirme sürecimiz bulunmakla birlikte değişiklikler oldukça çalışanlarla paylaşılmaktadır.  

4.4.  Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

2012 yılı Haziran ayında düzenlenen 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’un 17. Gündem 
maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları’na Şirket 
internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilk kez Ocak 2004’te ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi 
almıştır, 2017 yılında yapılan belge yenileme denetimi ile belgemiz sıfır hatayla belge sürekliliğini sağlamış,  
2018 yılı Ağustos ayına kadar belgemiz yenilenmiştir. 2018 yılı içeriside ISO 14001: 2015 revizyonuna geçiş 

yapılması planlanmaktadır. Karsan, çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve 
yönetmeliklerine uyarak; çevresel etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel 
performansını sürekli iyileştirmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur. KARSAN Çevre Yönetim 

Sistemi çalışmaları kapsamında;  enerji ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması, geri kazanım 
faaliyetlerinin desteklenerek atık miktarının indirgenmesi hedeflenmiştir. Atık sularımız fiziksel ve kimyasal 
arıtma sonrası HOSAB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine gönderilerek alıcı ortama deşarj sınırlarının altında 

kalacak değerlere kadar arıtılmakta olup çıkış suyu analiz ve kontrolleri ilgili makamlarca düzenli olarak 
yapılmaktadır. Kurulan atık yönetim sistemi ile üretim ve diğer faaliyetler sonucu oluşan geri dönüşüm, geri 
kazanım ve bertaraf gerektiren atıklar ayrı ayrı toplanmakta, bir kısmı ülke ekonomisine kazandırılırken,  

bertaraf gerektirenler çevre kirliliğine sebep olmayacak ve yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf 
edilmektedir. Sıfır deponi atığı ile çalışan atık yönetim sistemimiz, Karsan Otomotiv A.Ş. Çevre Politikası ile 
uyumlu, yeni çevresel etkilerini ve enerji tüketimini azaltan amaç ve hedefler koyarak çevresel performansını 

sürekli geliştirmektedir. Karsan kurulu bulunduğu bölgedeki çevre halkının, yan sanayilerinin ve tüm 
çalışanlarının çevreye olan duyarlılığını arttırmayı hedeflemekte olup sürekli eğitim anlayışı ile 
bilinçlendirme eğitimleri ve toplantıları düzenlemektedir. Karsan, Çevre Politikası doğrultusunda, çevremiz i 

korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre mevzuatına uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak, 
bu etkileri azaltarak çevre performansımız ı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim 
faaliyetlerini “Operasyonel İş Mükemmeliği” ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir 

çevre bırakmayı hedeflemektedir. 

 

 

Çevreye verilen zararlardan dolayı, Karsan’a açılan dava bulunmamaktadır. 2017 yılı içinde Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü nezdinde yapılan Entegre Çevre ve Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında yapılan 
denetimlerden eksiksiz geçen Karsan Otomotiv, her iki fabrikası içinde Çevre İzin belgesini almış ve Çevre 

Yönetim Sistemine sahiptir.  

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi - İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye  

İnan KIRAÇ Yönetim Kurulu Başkanı - İcracı Olmayan 

Giancarlo BOSCHETTI  Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - İcracı Olmayan 

Okan BAŞ  Yönetim Kurulu Murahhas Aza - İcracı 
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Nadir ÖZŞAHİN  Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 

Mehmet Altan SUNGAR Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 

İpek KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

Antonio Bene Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

Sadettin Sait BİNGÖL  Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

Fatma Füsun AKKAL BOZOK (*) Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan 

(*) Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK, 13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’da Sn. Oğuz Nuri 
BABÜROĞLU yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve CEO’nun özgeçmişleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı 
görevler grup içi/grup dışı ayrımıyla EK/1’de açıklanmıştır. Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin 

bağımsızlık beyanlarına EK/2’de yer verilmiştir.   

Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri Kurumsal 
Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesine, Nadir ÖZŞAHİN ve 

Mehmet Altan SUNGAR Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak gösterilmiş olup, bu doğrultuda 
hazırlanan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor 17 Mart 2017 tarihinde 
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2017 tarih ve 2017/19 nolu Yönetim Kurulu 

kararı doğrultusunda Nadir ÖZŞAHİN ve Mehmet Altan SUNGAR bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak 
Genel Kurul’a sunulmak üzere genel kurul toplantı ilanıyla beraber KAP’ta açıklanmış, üye adayların 
özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı aracılığıyla yayımlanmıştır. 13 Nisan 2017 tarihinde 

düzenlenen Olağan Genel Kurul’da Nadir ÖZŞAHİN ve Mehmet Altan SUNGAR Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesi olarak seçilmişlerdir.     

Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 2 kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu’nda yer alacak 

kadın üye oranı 2017 yılında ilk defa seçilen Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ile 
beraber %22’ye ulaşmıştır. Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda yer 
alacak kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu 

hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.    

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve/veya Murahhas Üyesi’nin görüşmesi ve 

mutabakata varmaları neticesinde belirlenmektedir. Üyelerin önerileri de dikkate alınmaktadır. Yönetim 
Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler 
çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. 

Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 19 defa toplanmış ve söz konusu toplantılarda toplam 33 karar alınmıştır.  
Üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket 
işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.  

 

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde yapılmaktadır;  

“Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim 

Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur. Şirketin yönetim kurulu toplantısına k atılma 
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik  
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik  
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirk et sözleşmesinin 

bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi 
sağlanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına 
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uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması 
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri 

suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu yedi üyeden oluşması durumunda en az 4 (dört) kişi ile dokuz 
üyeden oluşması durumunda en az 5 (beş) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu 
ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri 

reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır.”  

Toplantıya çağrı yöntemi olarak telefon ve/veya e-mail aracılığıyla bildirim kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu 
toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması 

Murahhas Üyemiz tarafından yürütülmektedir.   

Ayrıca bir sekretarya oluşturma ihtiyacı duyulmamıştır. 

Dönem içinde farklı görüşlere istinaden karşı oy kullanımı olmamıştır.  

Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular konuların çeşitliğine göre karara 
işlenmekte olup, yönetim kurulu kararlarımızın formatı gereği ayrıca karar zaptına soru-cevap şeklinde bir 
işlem yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı 

bulunmamakta olup, herkesin eşit oyu vardır.   

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar "Yönetici 
Sorumluluk Sigortası" ile sigortalanmış olup, sigortanın toplam tutarı 20 Milyon USD’dir. İcracı olmayan 

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrıca 1.000.000 USD ek teminat bulunmaktadır.  

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı 

Olmayan/Bağımsız Üye) 

Nadir ÖZŞAHİN Komite Başkanı – Bağımsız Üye 

Mehmet Altan SUNGAR Komite Üyesi – Bağımsız Üye 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı 

Olmayan/Bağımsız Üye) 

Mehmet Altan SUNGAR  Komite Başkanı – Bağımsız Üye 

Fatma Füsun AKKAL BOZOK Komite Üyesi – İcracı Olmayan 

Deniz ÖZER (*) Komite Üyesi – İcracı Üye 

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görevlendirilmiştir. 

 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi  

Üyeleri 

Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı 

Olmayan/Bağımsız Üye) 

Nadir ÖZŞAHİN  Komite Başkanı – Bağımsız Üye 
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Fatma Füsun AKKAL BOZOK Komite Üyesi – İcracı Olmayan 

Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin görev ve çalışma esasları  Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve 

www.karsan.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.  

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, sermaye artırım fon 
kullanım raporu, finansal tabloların kamuya açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve 

Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 8 adet rapor hazırlamıştır. Kurumsal Yönetim 
Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri 
Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim 

Kurulu Aday Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK 
mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 5 adet  
rapor hazırlamıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile 

Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır. 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan liste 
uyarınca Üçüncü Grupta yer alan bir Şirket olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 2 

olması yeterlidir. Bu nedenle, Şirketimizde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite 
başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Nadir Özşahin 
Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığını, Sn. Mehmet Altan 

Sungar ise Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.       

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

2014 yılında kurulan Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü, 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle Kurumsal Risk 

Yönetimi ve İç Denetim Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmiştir.  Kurumsal Risk Yönetim ve İç Denetim 
Müdürlüğü tarafından Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından onaylanan plan çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen riskler kurum risk alma profili dikkate alınarak 

değerlendirilmekte ve risk odaklı olarak gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda 
oluşturulan aksiyon planları ile etkin bir iç kontrol sistem yapılandırılması sağlanması hedeflenmektedir.  

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri 

MİSYON: Dünya kara ulaşımı pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözüm 
ve öneriler sunmak. 

VİZYON: Global pazarlarda öncelikle tercih edilerek, ülkemizde sınıfındaki en değerli şirket olmak.  

CEO/Genel Müdür, şirketin vizyon ve misyonunu medya ve web sayfamız vasıtasıyla kamuya duyurur. 

CEO/Genel Müdür tarafından bunlara göre belirlenen stratejik hedefler üzerinde yönetim kadrosuyla da 
mutabık kalındıktan sonra çalışanlara duyurulur. Yıllık bazda yönetim kurulu başkanı her sene faaliyet  

raporunda yaptığı değerlendirmelerle şirketin işleyişi ve bir önceki yıla ilişkin performansı hakkında genel 
bilgi verir.   

5.6. Mali Haklar 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası güncellenmiş ve 27 
Haziran 2014 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir madde olarak ortakların 
bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmış ve ücret politikası, şirketin 

internet sitesinde yayımlanmıştır. 2017 yılına ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 
sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı finansal tablo dipnotlarında 2.614.891 TL olarak yer almakta olup, 
söz konusu dipnotlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 13 Nisan 2017 

tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’da, Genel Kurul’u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak 
üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 6.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her 
birine ayda brüt 4.000-TL ödenmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul’da kararlaştırılan ücret seviyesi,  

bir yıl önceki dönemde onaylanan ve Genel Kurul Dönemi’nde uygulamada olan ücret seviyesine eşittir.   

 

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi 

kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi 
teminatlar vermemiştir. 

 

http://www.karsan.com.tr/
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EK/1 -  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün Özgeçmişleri  

İnan Kıraç – Yönetim Kurulu Başkanı 

İnan Kıraç, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı.  
1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un genel müdürlüğüne atandı. 1970 
yılında Türkiye'de üretilen Fiat marka otomobillerin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto  Ticaret A.Ş.'nin 

genel müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Koç Holding 
A.Ş. otomotiv grubu başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding A.Ş. 
yürütme kurulu başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kıraç, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına 

tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını 
atmıştır. 

Giancarlo Boschetti – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Makine mühendisliği ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına 
atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991 -
2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nın global CEO'su, 2002-2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nın 

global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Okan Baş – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi / CEO 

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans, Clemson Üniversitesi (ABD) Makine 
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sayın Baş, çalışma hayatına 1987 yılında 
TOFAŞ Bursa Fabrikası’nda Mühendislik Destek Departmanı’nda Makina Mühendisi olarak  başlamış olup 

TOFAŞ bünyesinde 2016 Haziran ayına kadar farklı görevler üstlenmiştir.  

1991-2002 yılları arasında TOFAŞ Bursa Fabrikası’nda Atölye Üretim Şefi, Motor Üretim Birimi Yöneticisi, 
Gövde Üretim Birimi Yöneticisi, Montaj Üretim Birimi Yöneticisi  ve Doblo Ürün Sorumlusu olarak çalışmış  

olup 2002-2016 yılları arasında ise Tofaş Merkez Ofis İstanbul’da Satış Sonrası Direktörü, Mini Kargo Proje 
Sorumlusu, Satış Sonrası Yedek Parça Direktörü, FIAT İş Birimi Direktörü, Aegea Projesi ve İş Geliştirme 
Direktörü olarak çalışmıştır. 

Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi 

Makine mühendisliği eğitimi alan Antonio Bene, 1972 yılında Alfa Romeo S.p.A.'da iş hayatına başladı. Fiat 
Auto S.p.A.'da Mirafiori fabrika direktörü, platform direktörü ve endüstri direktörlüğü yaptı. Daha sonra 

Ferrari S.p.A'da endüstri genel müdürü olarak görev alan Bene, 1998-2002 yılları arasında Tofaş Türk  
Otomobil Fabrikası A.Ş.' de fabrika müdürlüğü ve 2002-2004 yılları arasında ise Tofaş CEO'su ve 2002 -
2005 yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev 

yaptı. 

İpek Kıraç - Yönetim Kurulu Üyesi 

2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan 

İpek Kıraç, aynı üniversitede Kamu Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi kurucu üyesi olan İpek Kıraç, aynı zamanda Koç Holding A.Ş. 
yönetim kurulu üyeliği, Koç Lisesi icra kurulu üyeliği, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, 

Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, Moment Eğitim Araştırma  Sağlık Hizmetleri 
ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği,  Zer 
Merkezi Hizmetler A.Ş. yönetim kurulu üyeliği vb. görevleri sürdürmektedir. İpek Kıraç Mart 2012’den 

itibaren Kıraça Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik ve Ticaret A.Ş. CEO’su olarak görev almaktadır.   

 

 

 

Nadir Özşahin  – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Nadir Özşahin, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 1965 yılında Maliye 

Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak göreve başladı ve 1974 yılına kadar bu göreve devam etti. 1974 yılında 
özel sektöre geçti ve Koç Holding A.Ş.’de denetim ve mali grup koordinatörlüğü, başkan yardımcılığı ve 
başkanlık görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonunda emekli oldu. Nadir Özşahin; 2004 ve 2005 yıllarında 

yeminli mali müşavirlik, 2005-2008 yıllarında Döktaş Döküm Sanayi A.Ş’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 
2000 yılından Şubat 2013’e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı 
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mütevelli heyeti üyesi olarak görev alan Özşahin; 2008-2012 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevini 
üstlendiği Ram Dış Ticaret A.Ş.’den 2012 Şubat ayında ayrıldı. 

Mehmet Altan Sungar - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Mehmet Altan Sungar, 1963 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenci iken Koç Holding 
şirketlerinden Royal Lastikler Tevzi A.Ş.’de stajyer olarak  işe başladı. Aynı şirkette muhasebe 

departmanının yanısıra pazarlama departmanında bölge müdür yardımcısı ve Türkiye’nin muhtelif 
bölgelerinde bölge müdürü olarak bayi teşkilatının kurulmasında görev aldı. 1975 yılında Otoyol Pazarlama 
şirketinin kuruluş aşamasında görev üstlenen Sungar aynı şirkette Pazarlama Müdürü, Genel Müdür 

Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.1985 yılından 2001 yılına kadar Tofaş Grubu 
şirketlerinden İstanbul Oto A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Aynı dönemde 
İstanbul Ticaret Odası otomotiv meslek komitesi üyesi ve mahkemeler nezdinde bilirkişi olarak görev aldı.  

2001 - 2004 yılları arasında Karsat A.Ş. şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan 
Sungar; 2004 -2012 yılları arasında TURAVEL (Turizm, Eğitim ve Danışmanlık) şirketinde ortak ve 
danışman görevini üstlenmiştir. 

Sadettin Sait Bingöl – Yönetim Kurulu Üyesi 

1962 Ankara doğumlu olan Sayın Bingöl, 1982 yılında Galatasaray Lisesi’nden, ardından Uludağ 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Son on yılda; Butem 

Mimarlık Mühendislik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Maryapı A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan 
S. Sait Bingöl, Kasım 2015 tarihinden itibaren Kıraça Holding A.Ş.’de Genel Sekreterlik görevini 
yürütmektedir. S. Sait Bingöl, evli ve iki çocuk babasıdır.  

Fatma Füsun Akkal Bozok – Yönetim Kurulu Üyesi 

Fatma Füsun Akkal Bozok, akademik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden yüksek 
lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır.  

Mezuniyetinden sonra iş hayatına 1980’de Arthur Andersen Denetim Şirketi bünyesinde başlamıştır.1983’te 
Koç Grubu’na katılıp Holding içinde önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör 
Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992’de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörü görevini 11 yıl 

boyunca sürdürmüştür. 2003–2006 tarihleri arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Sabancı 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmakta olup, Eylül 2005 tarihinden bu yana Yapı Kredi Bankası’nda 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akkal, ayrıca Akis GYO’da Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Finansal Hizmetler’de 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri  

Yönetim Kurulu 

Üyeleri  

Son Durum İtibariyle Ortaklık 

Dışında Aldığı Görevler 

İnan KIRAÇ 

(Yönetim Kurulu 

Başkanı) 

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Kıraça Holding. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  

Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A,Ş. Yönetim Kurulu Başkanı                                                     

Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 
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Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Müdürler Kurulu Başkanı (*) 

Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı (*) 

Kepi Gayrimenkul Danışmanlık  ve Ticaret Ltd Şti Müdürler Kurulu Başkanı (*) 

Giancarlo 

BOSCHETTI (Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili) 

Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Okan BAŞ (Yönetim 

Kurulu Murahhas Aza) 

Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

Karsan Europe Srl - Yönetim Kurulu Başkanı 

Nadir ÖZŞAHİN 

(Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi) 

- 

Mehmet Altan 

SUNGAR 

(Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi) 

- 

Antonio BENE 

(Yönetim Kurulu 

Üyesi) 

- 

Sadettin Sait BİNGÖL 

(Yönetim Kurulu 

Üyesi) 

Kıraça Holding A.Ş. – Genel Sekreter 

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 

Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 

Başak Tarım Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 

Kar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) 

BBB Enerji Yatırım Danışmanlık ve Turizm Ticaret Ltd. Şti. – Müdür (*) 

Kök Enerji Yatırımları A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Karland Otomotiv Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  

Karsat Otomotiv Pazarlama ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  

İpek KIRAÇ 

(Yönetim Kurulu 

Üyesi) 

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (*) 

Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyesi (*) 

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 
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Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. CEO 

Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) 

Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Ltd. Müdürler Kurulu Başkan Vekili 

(*) 

Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı (*) 

Kepi Gayrimenkul Danışmanlık  ve Ticaret Ltd Şti  Müdürler Kurulu Başkan Vekili 

(*) 

Fatma Füsun Akkal 

Bozok 

(Yönetim Kurulu 

Üyesi) 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Akis GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

(*) Kıraça Grubu dışındaki şirketlerde alınan görevler 

 

 

 

 

 

 

 

EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları  

 
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI  

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 

olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi 

olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye 

kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 

pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari 

ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç  denetim de dahil), 

derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak  üzere, yapılan 
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anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet 

veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış 

olduğumu, 

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 

eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında 

(bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,  

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,  

- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,  

- Şirket Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış 

olduğumu,  

- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 

olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu, 

- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş  olduğumu, 

- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu’na bilgi 

vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi 

kabul ve beyan ederim. 

Nadir ÖZŞAHİN 

17.03.2017 

 

 

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI  

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 

olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi 

olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye 

kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 

pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari 

ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç  denetim de dahil), 

derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak  üzere, yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet 

veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış 

olduğumu, 
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- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 

eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında 

(bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,  

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,  

- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,  

- Şirket Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış 

olduğumu,  

- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 

olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu, 

- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş  olduğumu, 

- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu’na bi lgi 

vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi 

kabul ve beyan ederim. 

 

Mehmet Altan SUNGAR 

17.03.2017 

 

 


