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KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

2021 YILI UYUM RAPORU 

 
I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

a. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 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 01.01.2021 – 
31.12.2021 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre 
“Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” olarak 
hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008936  ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008935  
linklerinden ulaşılabilmektedir.  

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; Yönetim Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı için %25’ten 
az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika 
belirlenmemiştir. Bununla birlikte, yönetim kurulunun yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte, aday  

belirleme sürecinde bu husus göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda ise Şirket yönetim 
kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır. 

- 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; komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması 
gerekliliği, denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız üye olması zorunluluğu, icra 
başkanı/genel müdürün komitelerde görev alamaması ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi 
ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda 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. 

 
b. Pay Sahipleri ile İlişkiler 

i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri  

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı’na 
bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetlere ilişkin yönetim kuruluna gerekli 
raporlamalar yapılmaktadır.  

 

 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008936
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008935
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Yatırımcı İlişkileri Bölümü Unvan Lisans Türü 

İbrahim Onur Baysal Yatırımcı 
İlişkileri 
Yöneticisi, 
Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi Üyesi 
ve Hukuk 
Koordinatörü 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 
(Lisans no: 214089); Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 701018); Türev 
Araçlar Lisansı  (Lisans no: 309889); Kredi 
Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 600838); 
Gayrimenkul Değerleme Lisansı (Lisans no: 
411064) 

 
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 ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve şirket içi ilgili birimlerle 
koordineli çalışmak suretiyle ivedi olarak yanıtlamaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılında bireysel 
yatırımcılardan e-posta ve telefon ile toplam 207 soru gelmiş, bu sorular “bilgide eşitlik ilkesi” dikkate 
alınarak yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılmıştır.  Şirketimiz dönem içerisinde, analistlerle ve 
Kurumsal yatırımcılarla 4 adet online toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara toplam 40 sektör 
temsilcisi katılım sağlamıştır. Ayrıca, analistlerle 2 fiziki, 1 online toplantı gerçekleştirmiş olup, buna 
ilaveten kurumsal yatırımcı ve analistlerle 10 görüşme/yazışma yapılmıştır. 

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 

 

 

 

 

 

ii. Genel Kurul Toplantıları 

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, 
MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS), KAP’ta ve Şirketin internet sitesinde 
(www.karsan.com.tr) toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, toplantı tarihinden 
asgari 3 hafta önce olmak üzere, yasal süresi içinde yapılmıştır. 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, Şirketin internet sitesinde ve MKK’nın 
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayımlanmıştır. 

Olağan Genel Kurulu’muz yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak 27 Mayıs 2021 tarihinde Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, 
Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılmış olup, fiziki 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
mailto:yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
http://www.karsan.com.tr/
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katılımın yanı sıra EGKS üzerinden elektronik ortamdan da katılım sağlanabilen Genel Kurul 
%66,29 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

c. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Faaliyetleri 
 

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

İnan Kıraç Yönetim Kurulu Başkanı - İcracı Olmayan 

Giancarlo Boschetti  Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - İcracı Olmayan 

Okan Baş Yönetim Kurulu Murahhas Aza - İcracı 

Nevzat Tüfekçioğlu  Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 

Müfit Ataseven  Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 

Mehmet Altan Sungar Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

Fatma Füsun Akkal Bozok   Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

Muhsin Mengütürk  Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan 

 

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 Komitesi 
tarafından, Nevzat Tüfekçioğlu, Mufit Ataseven ve Ayşe Belma Öztürkkal Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesi adayı olarak gösterilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp 
taşımadığına ilişkin rapor 27.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 
27.04.2021 tarih ve 2021/15 nolu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Mufit Ataseven ve Ayşe 
Belma ÖztürkkaBağımsız 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. Şirketimizin 27.05.2021 tarihinde düzenlenen Olağan Genel 

Kurul’da Mufit Ataseven ve Ayşe Belma ÖztürkkaYönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Ancak 
daha sonra sayın Ayşe Belma Öztürkkal 19.11.2021 tarihinde kendi istediği ile yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa etmiştir.      

Yönetim Kurulu 2021 yılı içerisinde 14  defa toplanmış ve söz konusu toplantılarda toplam 34  karar 
alınmıştır. Üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas     
itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.  

 

 

d. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı 
Olmayan/Bağımsız Üye) 

Nevzat Tüfekçioğlu Komite Başkanı – Bağımsız Üye 

Müfit Ataseven Komite Üyesi – Bağımsız Üye 

 
 
 
 
 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
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Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı 
Olmayan/Bağımsız Üye) 

Müfit Ataseven Komite Başkanı – Bağımsız Üye 

Muhsin Mengütürk Komite Üyesi – İcracı Olmayan 

İbrahim Onur Baysal (*) 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) 

Nevzat Tüfekçioğlu  Komite Başkanı – Bağımsız Üye 

Fatma Füsun Akkal Bozok Komite Üyesi – İcracı Olmayan 

Mehmet Altan Sungar Komite Üyesi – İcracı Olmayan 

 

Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin görev ve çalışma esasları  Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
ve www.karsan.com.tr adresinin “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.  

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, finansal 
tabloların kamuya açıklanması, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin fon 
kullanım raporu gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmüş ve 6 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 8 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. 

Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Nevzat 
Tüfekçioğlu Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığını, Sn.  
Müfit Ataseven ise Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
http://www.karsan.com.tr/
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II. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

İLKELERİ 

UYUM 

DURUMU 

AÇIKLAMA LİNK 

A. GENEL İLKELER 

A1. STRATEJİ, POLİTİKA VE HEDEFLER  

Yönetim Kurulu ÇSY 
öncelikli konularını, 
risklerini ve fırsatlarını 
belirler ve buna uygun 
ÇSY politikalarını 
oluşturur. Söz konusu 
politikaların etkin bir 
biçimde uygulanması 
bakımından; Ortaklık içi 
yönerge, iş prosedürleri 
vs. hazırlanabilir. Bu 
politikalar için Yönetim 
Kurulu kararı alır ve 
kamuya açıklar. 

Evet Şirket, 2021 yılında başladığı 

Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında 

ÇSY politikalarını gözden geçirmiş ve 

gerekli politikaları oluşturmuştur. Bu 

kapsamda, Şirket, “Kalite Politikası”, 

“İklim ve Çevre Politikası”, “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Politikası”, “Bilgi Güvenliği 

Politikası, “İnsan Kaynakları Politikası”, 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası”, 

“Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”, 

“Enerji Politikası”, "Etik Davranış 

Kuralları", "Rüşvet ve Yolsuzluk ile 

Mücadele Politikası"nı Yönetim Kurulu 

kararına bağlayarak KAP'ta ve Şirket 

internet sitesinde kamuya açıklamıştır. 

Öte yandan, kurumsal yönetime uyum 

faaliyetleri kapsamında, "Bilgilendirme 

Politikası", Menfaat Sahipleri Politikası", 

"Ücret Politikası", "Kar Dağıtım 

Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", 

"Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası" 

da Şirketin kurumsal internet sitesinde 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu 

politikalardan "Kar Dağıtım Politikası" ve 

"Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul 

onayı ile "Bilgilendirme Politikası", "Ücret 

Politikası", "Menfaat Sahipleri Politikası", 

"Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası" 

ise Genel Kurul bilgisi ile yürürlüğe 

alınmıştır. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.co
m/tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 
 
https://www.karsan.co
m/tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 

ÇSY politikalarına, risk 
ve fırsatlarına uygun 
Ortaklık Stratejisini 
belirler. Ortaklık 
stratejisi ve ÇSY 
politikalarına uygun kısa 
ve uzun vadeli 
hedeflerini belirler ve 
kamuya açıklar. 

Kısmen 
Evet. 

Şirket 2020 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik 
Raporu'nu 2021 Haziran ayında kamuya 
açıklamıştır. Bu kapsamda şirket ÇSY 
politikalarını oluşturmuş, risk ve 
fırsatların takibi gerçekleştirmiş ve 
ortaklık stratejilerini belirlemiştir. Ancak 
şirket, kısa ve uzun vadeli hedeflerini 
henüz kamuya açıklamamış olup, 2022 
yılında yürütülecek sürdürülebilirlik 
faaliyetleri içerisinde kısa ve uzun vadeli 
hedefler belirlenmesi planlanmaktadır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
16) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

İLKELERİ 

UYUM 

DURUMU 

AÇIKLAMA LİNK 

A2. UYGULAMA / İZLEME 

ÇSY politikalarının 
yürütülmesinden 
sorumlu 
komiteleri/birimleri 
belirler ve kamuya 
açıklar. Sorumlu 
komite/birim, politikalar 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
faaliyetleri yılda en az bir 
kez ve her halükarda 
Kurul’un ilgili 
düzenlemelerinde yıllık 
faaliyet raporlarının 
kamuya açıklanması 
için belirlenen azami 
süreler içerisinde 
kalacak şekilde Yönetim 
Kuruluna raporlar. 

Evet Şirket, politikalarının yürütülmesinden 
sorumlu komiteleri/birimleri belirlemiş ve 
Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya 
açıklamıştır.  
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
12) 

 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Belirlenen kısa ve uzun 
vadeli hedefler 
doğrultusunda 
uygulama ve eylem 
planlarını oluşturur ve 
kamuya açıklar. 

Hayır  Şirket kısa ve uzun vadeli hedefler 
doğrultusunda oluşturulan uygulama ve 
eylem planlarını henüz oluşturmamış ve 
kamuya açıklamamıştır. 2022 yılında 
yürütülecek Sürdürülebilirlik faaliyetleri 
kapsamında uygulama ve eylem 
planlarının oluşturulması ve kamuya 
açıklanması planlanmaktadır. 

- 

ÇSY Kilit Performans 
Göstergelerini (KPG) 
belirler ve yıllar bazında 
karşılaştırmalı olarak 
açıklar. Teyit edilebilir 
nitelikteki verilerin 
varlığı halinde, KPG’leri 
yerel ve uluslararası 
sektör 
karşılaştırmalarıyla 
birlikte sunar. 

Evet Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile birlikte 
KPG'ler yıllar bazında karşılaştırmalı 
olarak açıklanmaktadır. Yerel ve 
uluslararası sektör verileri teyit edilebilir 
nitelikte olmadığından KPG'ler sektör 
verileri ile kıyaslanamamaktır. Teyit 
edilebilir verilere ulaşılması halinde KPG 
ler sektör verileri ile kıyaslanacaktır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
56) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

İş süreçlerine veya ürün 
ve hizmetlere yönelik 
sürdürülebilirlik 
performansını iyileştirici 
inovasyon faaliyetlerini 
açıklar. 

Evet Şirket 2021 yılında Sürdürülebilirlik 
Yönetim Sistemini kendi 
organizasyonuna dahil etmiştir. Ayrıca, 
Şirket Çevre ve Enerji yatırımlarını ve 
iyileştirici inovasyon faaliyetlerini 2020 
Yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nda 
açıklamıştır.  
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
36) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

 

 

A3. RAPORLAMA 

Sürdürülebilirlik 
performansını, 

Evet Şirket 2019 yılı Dijital Faaliyet Raporu ile 
birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

https://www.karsan.com
/Download/files/2020%

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
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hedeflerini ve 
eylemlerini yılda en az 
bir kez raporlar ve 
kamuya açıklar. 
Sürdürülebilirlik 
faaliyetlerine ilişkin 
bilgileri faaliyet raporu 
kapsamında açıklar.  

sayfası oluşturmuş olup, bu kısımda 
Şirketin çevre, iklim değişikliği, iş sağlığı 
ve güvenliği ve sosyal sorumluluk 
anlayışını paydaşları ile paylaşmıştır. 
Ayrıca Şirket 2021 yılında ilk defa 
hazırlamış olduğu Sürdürülebilirlik 
Raporu'nu KAP'ta ve internet sitesinde 
kamuya açıklamıştır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 60-71) 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
1-64) 
 

20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Paydaşlar için ortaklığın 
konumu, performansı ve 
gelişiminin 
anlaşılabilmesi 
açısından önemli 
nitelikteki bilgilerin, 
doğrudan ve özlü bir 
anlatımla paylaşılması 
esastır. Ayrıntılı bilgi ve 
verileri kurumsal internet 
sitesinde ayrıca 
açıklayabilir, farklı 
paydaşların ihtiyaçlarını 
doğrudan karşılayan 
ayrı raporlar 
hazırlayabilir.  
 

Evet Şirket, konumunun, performansının ve 
gelişiminin anlaşılabilmesi açısından 
ilgili önemli nitelikteki bilgileri üçer aylık 
periyotlarla faaliyet raporu ve finansal 
tablo dipnotları aracılığıyla paydaşların 
bilgisine sunmaktadır. Ayrıca, 
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 
yapılan özel durum açıklamaları ile 
paydaş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
olarak üçer aylık dönemler itibarıyla 
hazırlanan Şirket sunumu kurumsal 
internet sitesi (www.karsan.com.tr) 
aracılığıyla kamuoyunun bilgisine 
sunulmaktadır. Ayrıca Şirket 2021 
yılında ilk defa hazırlamış olduğu 
Sürdürülebilirlik Raporu'nu KAP'ta ve 
internet sitesinde kamuya açıklamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
1-64) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 
https://www.karsan.com
/tr/yatirimci-
iliskileri/kurumsal-
yonetim/ortaklik-yapisi-
yatirimci-iliskileri 
 

Şeffaflık ve güvenilirlik 
bakımından azami özen 
gösterir. Dengeli 
yaklaşım kapsamında 
açıklama ve 
raporlamalarda öncelikli 
konular hakkında her 
türlü gelişmeyi objektif 
bir biçimde açıklar. 

Evet Şirket, şeffaflık ve güvenilirliğe azami 
özen göstermektedir. Yapılan açıklama 
ve raporlarda halka açık bir Şirket 
olmanın sorumluluğu ile objektif yaklaşım 
gözetilmektedir. Ayrıca Şirket 2021 
yılında ilk defa hazırlamış olduğu 
Sürdürülebilirlik Raporu'nu KAP'ta ve 
internet sitesinde kamuya açıklamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
1-64) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Faaliyetlerinin Birleşmiş 
Milletler (BM) 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan hangileri 
ile ilişkili olduğu 
hakkında bilgi verir. 

Evet Şirket 2021 yılında BM 2030 
Sürdürülebilrlik Kalkınma Amaçları'ndan 
hangileri ile ilişkili olduğunu açıklamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
11) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

 
 
 
 
Çevresel, sosyal ve 
kurumsal yönetim 
konularında aleyhte 
açılan ve/veya 
sonuçlanan davalara 

 
 
 
 
Evet 

 
 
 
 
Şirket Faaliyet Raporu’nda yer alan 
“Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali 
Durumunu ve Faaliyetlerini 
Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve 
Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler” 

 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi-yatirimci-iliskileri
https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi-yatirimci-iliskileri
https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi-yatirimci-iliskileri
https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi-yatirimci-iliskileri
https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi-yatirimci-iliskileri
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
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ilişkin açıklama yapar. bölümünde varsa önemli davalar 
açıklanmaktadır. Dönem içinde çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim konularında 
aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava 
bulunmamaktadır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 82) 
 

A4. DOĞRULAMA 

Bağımsız üçüncü 
taraflara (bağımsız 
sürdürülebilirlik güvence 
sağlayıcılarına) 
doğrulatıldığı takdirde, 
sürdürülebilirlik 
performans ölçümlerini 
kamuya açıklar ve söz 
konusu doğrulama 
işlemlerinin artırılması 
yönünde gayret gösterir. 

Hayır Hayır. Şirket, henüz sürdürülebilirlik 
performans ölçümleri hakkında kamuya 
açıklama yapmamış olup, 2022 
Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında 
konu değerlendirilecektir. 

- 

B. ÇEVRESEL İLKELER  

Çevre yönetimi 
alanındaki politika ve 
uygulamalarını, eylem 
planlarını, çevresel 
yönetim sistemlerini 
(ISO 14001 standardı ile 
bilinmektedir) ve 
programlarını açıklar. 

Kısmen 
Evet 

Şirket 2004 yılından itibaren ISO 14001 
standardına sahiptir. 2018 yılında ISO 
14001:2015 geçiş sürecini 
tamamlamıştır. Bu kapsamda Çevre 
Yönetim Sistemi’nin sınırlarını belirleyen 
politikalar oluşturulmuştur. Bu kapsamda 
düzenli olarak çevre risk ve fırsat 
analizleri gerçekleştirilmekte ve 
belirlenen risk ve fırsatlara göre 
aksiyonlar alınmaktadır. Standardın tüm 
maddeleri ile ilgili çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Şirket 2021 yılında 
ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim 
sistemlerini entegre etmiştir. Ayrıca 2021 
yılı içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi kurulmuş ve belgelendirilmiştir. 
Bu sebeple Şirket çevresel etkilerinin 
enerji boyutlarını kontrol altında tutmayı 
ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
35-40) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

 
 
 
 
Çevre ile ilgili kanun ve 
ilgili diğer 
düzenlemelere uyum 
sağlar ve bunları açıklar. 

 
 
 
 
Evet 

 
 
 
 
Şirket çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer 
düzenlemelere uyum sağlamakta olup 
bunları Faaliyet Raporu aracılığıyla 
kamuya açıklamaktadır. Çevre Mevzuatı 
kapsamında; 09.06.1998 tarih ve 362-
4459 sayılı Otomotiv Fabrikası ile ilgili 
ÇED Olumlu Belgesine, 18.04.2018 tarih 
ve 3584 sayılı Hava Emisyonu konulu 
Çevre İznine, Atıkların Yönetimi 
Yönetmeliği kapsamında Endüstriyel Atık 
Yönetim Planına, SKKHK Yönetmeliği 

 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
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kapsamında 11.09.2020 tarihli Emisyon 
Ölçüm Raporuna, Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında 06.08.2019 
tarihli Atıksu Bağlantı İznine sahiptir. 
Alınan ÇED belgesi kapasite 
arttırılmadığı müddetçe süresiz geçerli 
olup, Çevre İzni 18.04.2023 tarihine, Atık 
Yönetim Planı 2023 yılına, Hava 
Emisyon Ölçüm Raporu ise 11.09.2022 
yılına kadar geçerlidir. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 87) 

Sürdürülebilirlik İlkeleri 
kapsamında 
hazırlanacak raporda 
yer verilecek çevresel 
raporun sınırı, 
raporlama dönemi, 
raporlama tarihi, veri 
toplama süreci ve 
raporlama koşulları ile 
ilgili kısıtları açıklar. 

Evet Şirket Temmuz 2021 tarihinde ilk 
Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlamıştır. 
Rapora tüm Karsan üretim süreçleri dahil 
edilmiştir. Çevresel süreçler olarak 
incelendiğinde Tehlikeli/Tehlikesiz atık 
yönetim süreçleri, enerji yönetim 
süreçleri, sera gazı ve diğer emisyon 
süreçleri rapora dahil edilmiştir. 
Raporlama dönemi 2020 olmasına 
rağmen Karsan ölçme ve izleme 
yapılabilmesi amacıyla son 5 yıllık 
verilerine raporda yer vermiştir. 
Raporlama verileri kendi verileri olup GRI 
onayı alınmış ancak veriler bağımsız 
kuruluşlar tarafından doğrulanmamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
2) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Çevre ve iklim değişikliği 
konusuyla ilgili 
ortaklıktaki en üst düzey 
sorumluyu, ilgili 
komiteleri ve görevlerini 
açıklar. 
 

Evet Şirket çevre ve iklim değişikliği 
konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey 
sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini 
2020 Yılına ilişkin Sürdürülebilirlik 
Raporu'nda kamuya açıklamıştır.  
(Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 12) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

 
 
 
Hedeflerin 
gerçekleştirilmesi de 
dâhil olmak üzere, 
çevresel konuların 
yönetimi için sunduğu 
teşvikleri açıklar. 
 

 
 
 
Evet 

 
 
 
Şirket sürdürülebilir gelişimini 
desteklemek için sürekli iyileştirme 
çalışmaları doğrultusunda Kaizen 
hedefleri belirler. Bu kapsamda, Şirket 
2020 yılına ilişkin yayımladığı 
Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve 2020 
yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nda 
hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil 
olmak üzere, çevresel konuların 
yönetimi için sunduğu teşvikleri 
açıklamıştır. Şirket genelinde, 
çalışanların Kaizen süreç çalışmalarını 
desteklemek adına Kaizen ödül 
sistematiği kurulmuş, Kaizen çalışmaları 
başarılı olan çalışanların 
ödüllendirilmesi sağlanmıştır. Söz 
konusu çalışmalar kapsamında 2021 
yılında 15’i Majör, 436’sı Standart, 982’si 
Önce-Sonra Kaizenleri olmak üzere 

 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
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toplamda 1.433 Kaizen çalışması 
gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılında  israf 
ve kayıp öneri sistemi ile 2.337 adet 
öneri kabul edilmiş ve bu önerilerin 815 
adeti  Kaizene dönüştürülmüş ve süreç 
tamamlanmıştır. Çalışmalar 
kapsamında 75 çalışana en iyi Kaizen 
için, 258 çalışana verdikleri öneriler 
kaizen olarak tamamlandığı için hediye 
çeki ödülleri verilmiş olmakla beraber 
187 çalışan ajanda, plaket gibi anlık 
ödüllerle takdir edilmiştir. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 101) 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
21) 
 

Çevresel sorunların iş 
hedeflerine ve 
stratejilerine nasıl 
entegre edildiğini açıklar. 
 

Hayır Kamuya açıklanmamakla birlikte, 
çevresel riskler sisteme entegre edilmiş 
olup çevre riskleri kapatma 
performansları birim performanslarına 
yansıtılmaktadır. Ayrıca çevre ve enerji 
kayıpları WCM kapsamında israf ve 
kayıp analiz portalına işlenir. Belirlenen 
kayıplara yönelik yıllık proje ve sorumlu 
atanarak kaybın minimizasyonu 
hedeflenir. 

- 

İş süreçlerine veya ürün 
ve hizmetlerine yönelik 
sürdürülebilirlik 
performanslarını ve bu 
performansı iyileştirici 
faaliyetlerini açıklar. 

Evet Şirket 2021 yılında yayımladığı 2020 
yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu ile 
birlikte ürün ve hizmetlerine yönelik 
sürdürülebilirlik performansını ve 
iyileştirici faaliyetlerini kamuoyu ile 
paylaşmıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
28) 

 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Sadece doğrudan 
operasyonlar 
bakımından değil, 
ortaklık değer zinciri 
boyunca çevresel 
konuları nasıl yönettiğini 
ve stratejilerine tedarikçi 
ve müşterileri nasıl 
entegre ettiğini açıklar. 
 

Hayır Kamuya açıklanmamakla birlikte, WCM 
Çevre ve Enerji pilları (başlık) 
kapsamında Şirketin çevre ile olan ilişkisi 
sistematik olarak iyileştirilmekte, yasal 
zorunluluklara uyumdan başlayarak 
Şirketin sıfır atık hedefi ile çevreye 
verdiği olumsuz etkinin minimize 
edilmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca 
Taşeron Yönetim Sistemi kapsamında 
tedarikçilerin çevre eğitimleri ve çevresel 
faaliyetleri takip edilmekte, tedarikçi 
firmaların ISO 14001 ve Çevre İzni 
faaliyetleri sorgulanmaktadır. Karsan 
2022 yılında Yeşil/Sorumlu Tedarik 
sistemini devreye almaya planlamakta 
olup mevcut süreçlerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. 

- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
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Çevresel konularda 
(sektörel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası) 
politika oluşturma 
süreçlerine dâhil olup 
olmadığını; çevre 
konusunda üyesi olduğu 
dernekler, ilgili 
kuruluşlar ve sivil 
toplum kuruluşları ile 
yaptığı iş birliklerini ve 
varsa aldığı görevleri ve 
desteklediği faaliyetleri 
açıklar. 

Evet Şirket, 2020 yılına ilişkin Faaliyet 
Raporu'nda, OSD Çevre Komitesi 
Üyeliği, BTSO Çevre ve İklim Komitesi 
Üyeliği, OSD Enerji Verimliliği Komitesi 
Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürüttüğünü, ayrıca TAPDER ve 
AKÜDER ile akü ve batarya atıklarının 
uygun bertarafı konusunda üyelikleri 
bulunduğunu açıklamıştır.  Ayrıca 2021 
yılında OSD Sürdürülebilirlik 
Komitesinde Karsan temsilcileri de 
görev almış OSD tarafından çıkarılan ilk 
Sürdürülebilirlik Raporunun yazımına 
katkı sağlanmıştır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 102) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

Çevresel göstergeler 
(Sera gazı emisyonları 
(Kapsam-1 (Doğrudan), 
Kapsam-2  (Enerji 
dolaylı), Kapsam-3 
(Diğer dolaylı)1), hava 
kalitesi, enerji yönetimi, 
su ve atıksu yönetimi, 
atık yönetimi, 
biyoçeşitlilik etkileri) 
ışığında çevresel etkileri 
ile ilgili bilgileri 
dönemsel olarak 
karşılaştırılabilir bir 
şekilde raporlar. 

Evet 2021 yılında Karsan Sera gazı 
emisyonlarını Kapsam 1, Kapsam 2 ve 
Kapsam 3 (pilot olarak) belirlemiştir. Bu 
kapsamda Sera gazı emisyonları 3 
kapsam türünde de azalış eğiliminde 
gözükmektedir. Sürdürülebilirlik 
faaliyetleri kapsamında Karsan bu 
süreçlerini 2021 yılından itibaren sürekli 
takip etmeyi hedeflemektedir. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
37, 39, 40) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

                                                           
1 Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonu  

Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonu. 

- Sabit yakma ( kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, incinerator, motor vb) 

- Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, uçak vb) 
- Proses emisyonu (Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı CO2, petrokimya endüstrisinde katalitik 
kraking 

prosesinden kaynaklı CO2, alüminyum ergitmede PFC (Perflorokarbon) emisyonu gibi) 

- Kaçak emisyonlar (ekipman bağlantılarından, atıksu arıtma tesisi, soğutma kuleleri, gaz işleyen tesisler vb. 

kaçaklar) 

 Kapsam 2 Enerji  dolaylı  sera  gazı  emisyonu  

Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında 
oluşan sera gazı emisyonu 

 Kapsam 3 Diğer dolaylı sera gazı  emisyonu  

Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka 
kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonu 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
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Verilerini toplamak ve 
hesaplamak için 
kullandığı standart, 
protokol, metodoloji ve 
baz yıl ayrıntılarını 
açıklar. 

Evet Karsan sera gazı emisyonlarını Kapsam 
1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olarak 
bağımsız kuruluşlardan danışmanlık 
hizmeti alarak hesaplatmıştır. 
Hazırlanan rapor ISO 14064 yönetim 
sistemi ışığında hazırlanmıştır. 
Danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun da 
ISO 14064 akreditasyonu 
bulunmaktadır. Ayrıca 2020 yılına ilişkin 
Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan 
veriler için GRI onayı alınmıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
60, 61, 62) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Önceki yıllarla 
karşılaştırmalı olarak 
rapor yılı için çevresel 
göstergelerin durumunu 
açıklar (artış veya 
azalma). 

Evet Şirket 2021 yılında yayımladığı 2020 
yılına ilişkin Sürdürülebililik Raporu'nda 
çevresel göstergelerini yayımlamaya 
başlamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
37, 38, 39, 40) 

https://www.karsan.co
m/Download/files/KAR
SAN%20SURDURULE
BILIRLIK%20RAPORU
%202020.pdf 
 

Çevresel etkilerini 
azaltmak için kısa ve 
uzun vadeli hedefler 
belirler ve bu hedefleri 
açıklar. Bu hedeflerin 
Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nın önerdiği 
şekilde Bilime Dayalı 
olarak belirlenmesi 
tavsiye edilir. Daha 
önce belirlediği 
hedeflere göre rapor 
yılında gerçekleşen 
ilerleme söz konusu ise 
konu hakkında bilgi 
verir. 

Hayır Şirket çevresel etkileri azaltmak için 
belirlediği hedefleri henüz kamuya 
açıklamamıştır. Önümüzdeki 
dönemlerde hedef çalışması yapılması 
planlanmaktadır. 

- 

İklim krizi ile mücadele 
stratejisini ve 
eylemlerini açıklar. 

Hayır Şirket iklim krizi ile mücadele stratejisini 
ve eylemlerini henüz kamuya 
açıklamamıştır. Önümüzdeki 
dönemlerde iklim krizi ile mücadele 
stratejisini ve eylemlerini kamuya 
açıklamayı yeniden değerlendirilecektir. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
Sunduğu ürünler 
ve/veya hizmetlerin 
potansiyel olumsuz 
etkisini önleme veya 
minimize etme program 
ya da prosedürlerini 
açıklar; üçüncü 

 
 
 
 
 
 
 
Kısmen 
Evet 

 
 
 
 
 
 
 
Şirket Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 
sunduğu ürünlerin üretim aşamasındaki 
potansiyel olumsuz etkilerini önleme 
veya minimize etme prosedürlerini 
açıklamaktadır. Ayrıca Şirket, üçüncü 
tarafların sera gazı emisyon 
miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik 

 
 
 
 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
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tarafların sera gazı 
emisyon miktarlarında 
azaltım sağlamaya 
yönelik aksiyonlarını 
açıklar. 

sadece pilot ölçekli bir Kapsam 3 
çalışması gerçekleştirmiş ve 
sürdürülebilirlik raporunda sonuçlarına 
değinmiştir. 
Karsan, 2022 yılı sürdürülebilirlik 
çalışmaları kapsamında sorumlu tedarik 
çalışmalarını başlatmayı 
hedeflemektedir. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
37) 
 

Çevresel etkilerini 
azaltmaya yönelik aldığı 
aksiyonlar, yürüttüğü 
projeler ve girişimlerin 
toplam sayısını ve 
bunların sağladığı 
çevresel fayda/kazanç 
ve maliyet tasarruflarını 
açıklar. 

Evet Şirket, hem WCM hem de ISO Çevre ve 
Enerji yönetim sistem faaliyetleri 
kapsamında çevresel etkileri için proje 
atayarak minimize etmeyi 
amaçlamaktadır. Ayrıca şirket bu 
aksiyon ve projelerini çevresel 
fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları ile 
2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
açıklamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
38, 39, 40) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Toplam enerji tüketim 
verilerini (hammaddeler 
hariç) raporlar ve enerji 
tüketimlerini Kapsam-1 
ve Kapsam-2 olarak 
açıklar. 

Evet Şirket, Doğrudan (Kapsam – 1) ve 
dolaylı (Kapsam – 2) enerji tüketim 
verilerini Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
karşılaştırmalı olarak açıklamıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 
sayfa 37) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Raporlama yılında 
üretilen ve tüketilen 
elektrik, ısı, buhar ve 
soğutma hakkında bilgi 
sağlar. 

Evet. Raporlama yılında enerji üretim miktarı 0 
(sıfır) olup, enerji tüketim verileri 
Sürdürülebilirlik Raporunda 
açıklanmıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
37) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
 

Yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması, 
sıfır veya düşük 
karbonlu elektriğe geçiş 
konusunda çalışmalar 
yapar ve bu çalışmaları 
açıklar. 

Kısmen 
Evet 

Şirket, 2020 yılına ilişkin faaliyet 
raporunda öz enerji ihtiyacına yönelik 
güneş enerjisi yatırım olanaklarının 
fizibilite  çalışmalarına başladığını 
açıklamıştır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 103) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

Yenilenebilir enerji 
üretim ve kullanım 
verilerini açıklar. 

Hayır Şirketin yenilenebilir enerji üretim ve 
tüketimi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
konu hakkında herhangi bir açıklama 
bulunmamaktadır. 

- 
 

 
 
 
 
Enerji verimliliği projeleri 
yapar ve bu çalışmalar 
sayesinde enerji tüketim 
ve emisyon azaltım 
miktarını açıklar. 

 
 
 
 
Evet 

 
 
 
 
Şirket, Mart 2021 tarihinde ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemini kurmuş ve 
belgelendirmiştir. Bununla birlikte 
Karsan, enerji verimliliği projeleri 
gerçekleştirerek enerji tüketimlerini ve 
buna bağlı sera gazı emisyon 
miktarlarını azaltmaktadır. Proje 
detayları, enerji tüketim ve emisyon 

 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 
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https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
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tüketim bilgileri 2020 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
paylaşılmıştır. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
38) 
 

Yer altından veya yer 
üstünden çekilen, 
kullanılan, geri 
dönüştürülen ve deşarj 
edilen su miktarlarını, 
kaynaklarını ve 
prosedürlerini (Kaynak 
bazında toplam su 
çekimi, su çekiminden 
etkilenen su kaynakları; 
geri dönüştürülen ve 
yeniden kullanılan 
suyun yüzdesi ve 
toplam hacmi vb.) 
raporlar. 

Evet Şirket, 2020 yılına ilişkin yayımlamış 
olduğu Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer 
altından veya yer üstünden çekilen, 
kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj 
edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve 
prosedürlerini raporlamıştır. Bununla 
birlikte, Şirketin 2021 yılı göz önünde 
bulundurulduğunda yer altı suyu 
kullanımı 45.737 m3'tür. 2021 yılında 
geri kazanılan ve tekrar kullanılan su 
miktarı 0 (sıfır) olup kullanılan suyun 
tamamı Atıksu Arıtma Tesisinden 
geçirilerek OSB Müdürlüğü Atıksu 
Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
39) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 

 

Operasyonlar veya 
faaliyetlerinin herhangi 
bir karbon fiyatlandırma 
sistemine (Emisyon 
Ticaret Sistemi, Cap & 
Trade veya Karbon 
Vergisi) dâhil olup 
olmadığını açıklar. 

Hayır Şirket karbon fiyatlandırma sistemine 
dahil değildir ve konu hakkında herhangi 
bir açıklaması bulunmamaktadır. 

 

- 

Raporlama döneminde 
biriken veya satın alınan 
karbon kredisi bilgisini 
açıklar. 

Hayır Şirket karbon kredisi almamıştır. 
Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir 
açıklaması bulunmamaktadır.  

- 

Ortaklık içerisinde 
karbon fiyatlandırması 
uygulanıyor ise 
ayrıntılarını açıklar. 

Hayır Şirkette karbon fiyatlandırması 
uygulanmamaktadır. Dolayısıyla konu 
hakkında herhangi bir açıklaması 
bulunmamaktadır. 

- 

 
 
Çevresel bilgilerini 
açıkladığı tüm zorunlu ve 
gönüllü platformları 
açıklar. 
 

 
 
Kısmen 
Evet 

 
 
Şirket, kamuya açıklamamakla birlikte 
çevresel performans verilerini her yıl 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na, enerji performans 
verilerini de her yıl Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na bildirir. Ayrıca 
Otomotiv Sanayicileri Derneği’ne yıllık 
bazda Çevre ve Enerji performansı 
verilerini gönderir. Ancak bu veriler de 
Çevre ve Enerji komitesi üyeleri dışında 
kamuoyu ile paylaşılmaz. Ancak Karsan 
2021 yılı içerisinde sera gazı emisyon 
verileri ağırlıklı olmak üzere tüm 
sürdürlebilirlik göstergelerini Carbon 
Disclosure Project (CDP) kapsamında 
ve Borsa İstanbul Sürdürlebilirlik 

 
 
https://www.karsan.
com/Download/files/
CDP_Report_v0.pdf 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/CDP_Report_v0.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/CDP_Report_v0.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/CDP_Report_v0.pdf
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endeksinde açıklamıştır. 

C. SOSYAL İLKELER 

C1. İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI 

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine, 
Türkiye’nin onayladığı 
ILO Sözleşmelerine ve 
Türkiye’de insan hakları 
ve çalışma hayatını 
düzenleyen hukuksal 
çerçeve ve mevzuata 
tam uyumun taahhüt 
edildiği Kurumsal İnsan 
Hakları ve Çalışan 
Hakları Politikası 
oluşturur. Söz konusu 
politikayı ve politikanın 
uygulanması ile ilgili 
rolleri ve sorumlulukları 
kamuya açıklar. 
 

Evet Şirketin kamuya açıkladığı İnsan 
Kaynakları Politikası, yürürlükteki ulusal 
yasal düzenlemelere, Uluslararası İşçi 
Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan 
standartlara, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler 
sözleşmelerine uymayı, bu uyumun 
devamlılığını sağlamayı ve uygulamaları 
sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 
Bununla birlikte Şirket, 2019 yılında 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 
kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve 
kadın istihdamının artırılmasına yönelik 
protokolü, 2020 yılında  BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 
ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) 
ortaklığıyla oluşturulan 'Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamış, 
2020 son çeyreğinde ise 'Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Politikası' ve 'Şiddete 
Sıfır Tolerans Politikası'nı kabul etmiştir.  
2021 yılı Aralık ayında UN Global 
Compact imzacısı olmak için gerekli 
başvurular tamamlanmış olup, kabul 
beklenmektedir. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.co
m/tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 
 

İşe alım süreçlerinde 
fırsat eşitliği sağlar. 
Tedarik ve değer zinciri 
etkilerini de gözeterek 
adil iş gücü, çalışma 
standartlarının 
iyileştirilmesi, kadın 
istihdamı ve 
kapsayıcılık konularına 
(kadın, erkek, dini inanç, 
dil, ırk, etnik köken, yaş, 
engelli, mülteci vb. 
ayrımı yapılmaması 
gibi) politikalarında yer 
verir. 

Evet Şirketin mevcut İnsan Kaynakları 
Politikası adil iş gücü, çalışma 
standarlarının iyileştirilmesi, kadın 
istihdamı ve kapsayıcılık konularını 
içerecek şekilde oluşturulmuştur. 
Dolayısıyla Şirket işe alım süreçlerinde 
fırsat eşitliği sağlamaktadır. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.co
m/tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 
 

 
 
 
Belirli ekonomik, 
çevresel, toplumsal 
faktörlere duyarlı 
kesimlerin (düşük gelirli 
kesimler, kadınlar vb.) 
veya azınlık 
haklarının/fırsat 
eşitliğinin gözetilmesi 

 
 
 
Kısmen 
Evet 

 
 
 
Şirket, Birleşmiş Milletler’in çalışma 
dünyasıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilmesine ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik imzalanan protokol 
kapsamında cinsiyet eşitliğinin 
destekçisi olmuştur. Bu kapsamda 

- 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
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konusunda değer zinciri 
boyunca alınan 
önlemleri açıklar. 
 

yapılan çalışmalar belirli ekonomik, 
çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı 
kesimlerin haklarının gözetilmesi 
konusunda alınan önlemlere örnek teşkil 
etmektedir. Ancak belirli ekonomik, 
çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı 
kesimlerin (düşük gelirli kesimler, 
kadınlar vb.) veya azınlık 
haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi 
konusunda değer zinciri boyunca alınan 
önlemleri açıklamamaktadır. 

Ayrımcılığı, eşitsizliği, 
insan hakları ihlallerini, 
zorla çalıştırmayı 
önleyici ve düzeltici 
uygulamalara ilişkin 
gelişmeleri raporlar. 
Çocuk işçi 
çalıştırılmamasına 
yönelik düzenlemeleri 
açıklar. 
 

Evet Şirket, çocuk işçi çalıştırılmamasına 
yönelik düzenlemelere uyum ile 
ayrımcılığa, eşitsizliğe, insan hakları 
ihlallerine, zorla çalıştırmayı önleyici ve 
düzeltici uygulamalara ilişkin 
düzenlemelere "Karsan Etik Kod (Code 
of Contact)" , "İnsan Kaynakları 
Politikası" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Politikası"nda yer vermektedir. Bununla 
birlikte, söz konusu konularla ilgili 
gelişmeleri raporlamamaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık 
konularının dışında kalan zorla veya 
zorunlu çalıştırmanın, çocuk işçiliğin 
engellenmesi gibi temel insan hakları 
konuları da şirket politikalarımız gereği 
faaliyetlerimiz genelinde göz önünde 
bulundurulan konular olup 
tedarikçilerimizin de bu konularda 
benzer davranışları sergilemesini 
bekleriz. 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
47) 

https://www.karsan.com
/Download/files/KARSA
N%20SURDURULEBIL
IRLIK%20RAPORU%2
02020.pdf 

 
 
Çalışanlara yapılan 
yatırım (eğitim, gelişim 
politikaları), tazminat, 
tanınan yan haklar, 
sendikalaşma hakkı, 
iş/hayat dengesi 
çözümleri ve yetenek 
yönetimine ilişkin 
politikalarını açıklar. 
Çalışan şikayetleri ve 
anlaşmazlıkların 
çözümüne ilişkin 
mekanizmaları 
oluşturarak uyuşmazlık 
çözüm süreçlerini 
belirler. Çalışan 
memnuniyetinin 
sağlanmasına yönelik 
olarak yapılan 
faaliyetleri düzenli 
olarak açıklar. 

 
 
Kısmen 
Evet 

 
 
Kamuya açıklanmamakla birlikte 
Şirketin, çalışan şikayetleri ve 
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak 
Etik Kurul ve Disiplin Kurulu 
mekanizmaları işlemektedir. Bununla 
birlikte, çalışan memnuniyetini ölçmek 
adına iki senede bir memnuniyet anketi 
yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde 
Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan 
Hakları Politikası’nın oluşturulması 
planlanmaktadır.  

- 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/KARSAN%20SURDURULEBILIRLIK%20RAPORU%202020.pdf
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İş sağlığı ve güvenliği 
politikaları oluşturur ve 
kamuya açıklar. İş 
kazalarından ve sağlığın 
korunması amacıyla 
alınan önlemleri ve kaza 
istatistiklerini açıklar. 

Evet Şirket, iş sağlığı ve güvenliği politikasını 
oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. 
Ayrıca, Şirket 2020 yılna ilişkin 
Sürdürülebilirlik Raporu'nda iş 
kazalarından korunmak ve sağlığın 
korunması amacıyla alınan önlem ve 
kaza istatistiklerini kamuya açıklamıştır. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.co
m/tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 

Kişisel verilerin 
korunması ve veri 
güvenliği politikalarını 
oluşturur ve kamuya 
açıklar. 

Evet Şirketin, kişisel verileri koruma ve veri 
gizliliğini korumak adına Kişisel Verilerin 
Korunma Kanunu kapsamında 
oluşturduğu prosedürü bulunmakta ve 
bu prosedür kapsamında kişisel verilerin 
korunmasına azami özen 
göstermektedir. Ayrıca Şirket, Kişisel 
Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini 
kurumsal internet sitesi aracılığıyla 
kamuya açıklar. 

https://www.karsan.com/
tr/sozlesmeler/kisisel-
verilerin-korunmasi 
 
 

Etik politikası oluşturur 
(iş, çalışma etiği, uyum 
süreçleri, reklam ve 
pazarlama etiği, açık 
bilgilendirme vb. 
çalışmaları dâhil) ve 
kamuya açıklar. 

Evet Şirket Etik Davranış Kuralları'nı KAP'ta ve 
internet sitesinde kamuya açıklamıştır. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.com/
tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 

Toplumsal yatırım, 
sosyal sorumluluk, 
finansal kapsayıcılık ve 
finansmana erişim 
kapsamındaki 
çalışmalarını açıklar. 

Evet Şirket sosyal sorumluluk projelerini 
internet sitesinde yayımlanan faaliyet 
raporu aracılığıyla açıklamaktadır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 60-71) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

Çalışanlara ÇSY 
politikaları ve 
uygulamaları 
konusunda 
bilgilendirme toplantıları 
ve eğitim programları 
düzenler. 

Evet Şirket, çalışanlarına ÇSY politikaları ve 
uygulamaları konusunda bilgilendirme 
toplantıları ve eğitim programlarını 
zorunlu tutmaktadır. 

- 

C2. PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSİYATİFLER 

Sürdürülebilirlik 
alanındaki faaliyetlerini 
tüm paydaşların 
(çalışanlar, müşteriler, 
tedarikçiler ve hizmet 
sağlayıcılar, kamu 
kuruluşları, hissedarlar, 
toplum ve sivil toplum 
kuruluşları vb) ihtiyaç ve 
önceliklerini dikkate 
alarak yürütür. 

Evet Şirket için sürdürülebilirlik öncelik 
belirleme çalışması yapılmış ve yapılan 
çalışmaya dış paydaşlar dahil edilerek 
öncelikler tüm paydaşların görüş ve 
önerilerine göre belirlenmiştir. 

- 

 
 
 
 
 
Müşteri şikayetlerinin 
yönetimi ve çözümüne 

 
 
 
 
 
Evet 

 
 
 
 
 
Şirket Etik Kurallar politikasını 
oluşturmuş olup bu politikanın içerisinde 

 
 
 
https://www.karsan.co
m/Download/files/Karsa
n_Etik%20Kurallar%20

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.karsan.com/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.karsan.com/tr/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/tr/kurumsal/karsan-hakkinda/politikalarimiz
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/2020%20YILI%20FAALIYET%20RAPORU.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/Karsan_Etik%20Kurallar%20Politikasi_2021.pdf
https://www.karsan.com/Download/files/Karsan_Etik%20Kurallar%20Politikasi_2021.pdf
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ilişkin müşteri 
memnuniyeti politikası 
düzenler ve kamuya 
açıklar. 
 

Müşteri Memnuniyeti ilkelerine yer 
vermiştir. Bu kapsamda Şirket, 
müşterilerine daha akıllı, güvenilir ve 
çevre dostu araçlar üretir. Müşterilerimiz 
özelinde en iyi ürün ve hizmetler 
taleplere bağlı olarak üretilir. 
Müşterilerimizin önerilerini ve 
şikayetlerini oldukça hızlı ve adil bir 
şekilde cevaplamayı önemser. 

Politikasi_2021.pdf 

Paydaş iletişimini 
sürekli ve şeffaf bir 
şekilde yürütür; hangi 
paydaşlarla, hangi 
amaçla, ne konuda ve 
ne sıklıkla iletişime 
geçtiğini, 
sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinde 
kaydedilen gelişmeleri 
açıklar. 

Kısmen 
Evet 

Şirket, paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf 
bir şekilde yürütmekle beraber, bu 
iletişim amacı, konusu, sıklığı ya da 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinde 
kaydedilen gelişmeleri kamuya 
açıklamamaktadır. 

- 

Benimsediği 
uluslararası raporlama 
standartlarını (Karbon 
Saydamlık Projesi 
(CDP), Küresel 
Raporlama Girişimi 
(GRI), Uluslararası 
Entegre Raporlama 
Konseyi (IIRC), 
Sürdürülebilirlik 
Muhasebe Standartları 
Kurulu (SASB), İklimle 
İlişkili Finansal 
Açıklamalar Görev 
Gücü (TCFD) vb.) ) 
kamuya açıklar. 

Evet Şirket, 2020 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik 
Raporu'nu ve raporda kullandığı tüm 
verileri GRI standardına göre hazırlamış 
ve GRI onaylarını almıştır. Ayrıca Şirket,  
bu yıl ilk defa katıldığı CDP – Karbon 
Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure 
Project) İklim Değişikliği (Climate 
Change) Raporlaması sonucunda B- 
notunu elde ederek iklim değişikliği 
sorununu koordine aksiyonlarla 
"Yönetim Seviyesi'nde ele alan şirket" 
olarak değerlendirilmiştir. 
2021 Yılı İklim Değişikliği CDP Raporu 
(Sayfa 1-65) 
(2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 
1-64) 
 
 

https://www.karsan.co
m/tr/surdurulebilirlik/cd
p-raporu 
 
https://www.karsan.co
m/tr/surdurulebilirlik/sur
durulebilirlik-raporu 
 

 
 
 
İmzacısı veya üyesi 
olduğu uluslararası 
kuruluş veya ilkeleri 
(Ekvator Prensipleri, 
Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı Finans 
Girişimi (UNEP-FI), 
Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler (UNGC), 
Birleşmiş Milletler 
Sorumlu Yatırım 
Prensipleri (UNPRI) 
vb.), benimsediği 
uluslararası prensipleri 
(Uluslararası Sermaye 
Piyasası Birliği (ICMA) 

 
 
 
Evet 

 
 
 
2019 yılında Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ile kadın-erkek eşitliğinin 
geliştirilmesi ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik protokolü, 2020 
yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UN Global Compact) ve BM Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 
Birimi (UN Women) ortaklığıyla 
oluşturulan “Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri” imzalanmış, 2020 son 
çeyreğinde ise “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Politikası” ve “Şiddete Sıfır 
Tolerans Politikası” kabul edilmiştir. 
Şirket bu çalışmalar ile uluslararası 
standartlara ve inisiyatiflere üye olmak 
ve çalışmalara katkı sağlamayı 

 
 
 
https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
https://www.karsan.com/Download/files/Karsan_Etik%20Kurallar%20Politikasi_2021.pdf
https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/cdp-raporu
https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/cdp-raporu
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Yeşil/Sürdürülebilir 
Tahvil Prensipleri gibi) 
kamuya açıklar. 
 

hedeflemekte olup, söz konusu 
çalışmalar sürdürülebilirlik raporu, 
faaliyet raporu, medya ve internet sitesi 
aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 39;54-
55;60-64;68-69) 
 

Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksi 
ve uluslararası 
sürdürülebilirlik 
endekslerinde (Dow 
Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi, FTSE4Good, 
MSCI ÇSY Endeksleri 
vb.) yer almak için 
somut çaba gösterir. 

Kısmen 
Evet 

Şirket 2021 yılı son çeyreğinde Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için 
çalışmalara başlamıştır. Önümüzdeki 
dönemde de söz konusu endekse 
girmek için somut çaba göstermeye 
devam edecektir. 

- 

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

II-17.1 sayılı Sermaye 
Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim 
Tebliği kapsamında 
zorunlu olarak uyulması 
gereken Kurumsal 
Yönetim ilkeleri yanında 
tüm Kurumsal Yönetim 
ilkelerine uyum 
sağlanması için azami 
çaba gösterir. 

Evet Şirket 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. Şirketin Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Raporuna Faaliyet 
Raporu’nun ekinde detaylı olarak yer 
verilmiştir. 
(2020 Yılı Faaliyet Raporu, sayfa 95-
108) 
 

https://www.karsan.com
/Download/files/2020%
20YILI%20FAALIYET%
20RAPORU.pdf 
 

Sürdürülebilirlik 
konusunu, faaliyetlerinin 
çevresel etkilerini ve bu 
konudaki ilkeleri 
kurumsal yönetim 
stratejisini belirlerken 
göz önünde bulundurur. 
 

Evet Şirket, 2021 Sürdürülebilirlik faaliyetleri 
kapsamında Kurumsal Yönetim 
Komitesi'ne sürdürülebilirlik 
sorumlulukları atamıştır.  
(Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12) 

https://www.karsan.co
m/tr/surdurulebilirlik/sur
durulebilirlik-raporu 
 

Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde belirtildiği 
şekilde menfaat 
sahiplerine ilişkin 
ilkelere uyum sağlamak 
ve menfaat sahipleri ile 
iletişimi güçlendirmek 
için gerekli tedbirleri 
alır. Sürdürülebilirlik 
alanındaki tedbirler ve 
stratejilerin 
belirlenmesinde 
menfaat sahiplerinin 
görüşlerine başvurur. 

Evet Şirket menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere 
uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile 
iletişimi güçlendirmek amacıyla gerekli 
tedbirleri almaktadır. Bu amaçla 
hazırlanan ve 2014 yılı faaliyetlerine 
ilişkin Olağan Genel Kurul’unda 
ortakların bilgisine sunulan Menfaat 
Sahipleri Politikası’na Şirket internet 
sitesinden ulaşılabilmektedir. 2021 yılı 
itibarıyla sürdürülebilirlik alanında 
tedbirler ve stratejilerin belirlenmesine 
yönelik olarak menfaat sahiplerinin 
görüşlerine başvurulmuştur. 

- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
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Sosyal sorumluluk 
projeleri, farkındalık 
etkinlikleri ve eğitimler 
ile sürdürülebilirlik 
konusu ve bunun önemi 
hakkında farkındalığın 
artırılması konusunda 
çalışır. 
 

Evet Şirket, Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk 
projeleri ile topluma ve yerel ekonomiye 
katkı sağlamaktadır. Şirket, elektrikli 
araçlar laboratuvarı kurulumu gibi 
projelere destek vermiş, Çevre Günü, 
Engelliler Günü, Otizmliler Haftası gibi 
özel günlere ilişkin farkındalık etkinlikleri 
düzenlemiştir. Ayrıca Sürdürülebilirlik 
Projesi kapsamında sürdürülebilirlik 
farkındalığının artırılması için çalışmalar 
başlatılmıştır. Şirket, çalışmaları ile 
sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi 
hakkında farkındalığın artırılmasını 
hedeflemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
konusunda uluslararası 
standartlara ve 
inisiyatiflere üye olmak 
ve çalışmalara katkı 
sağlamak için çaba 
gösterir. 
 

Evet Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
kapsamında yürürlüğe giren 
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan 
biri olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
amacı doğrultusunda, kadın istihdamı ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm 
sektörler için emsal teşkil edecek proje ve 
uygulamalarıyla, ekonomide ve sosyal 
yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm 
alanlarına aktif bir şekilde daha fazla yer 
alabilmesi için Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ve ana ortağımız Kıraça 
Holding ile birlikte çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
2019 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ile kadın-erkek eşitliğinin 
geliştirilmesi ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik protokolü, 2020 
yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UN Global Compact) ve BM Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 
Birimi (UN Women) ortaklığıyla 
oluşturulan “Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri” imzalanmış, 2020 son 
çeyreğinde ise “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Politikası” ve “Şiddete Sıfır 
Tolerans Politikası” kabul edilmiştir. 
Şirket bu çalışmalar ile uluslararası 
standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve 
çalışmalara katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. 2021 yılı Aralık ayında 
UN Global Compact imzacısı olmak için 
gerekli başvurular tamamlanmış olup, 
kabul beklenmektedir. 

- 

Rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele ile vergisel 
açıdan dürüstlük ilkesine 
yönelik politika ve 
programlarını açıklar. 
 

Evet  Şirket Rüşvet ve Yolsuzlukla mücadele 
ile ilgili vergisel açıdan dürüstlük ilkesine 
yönelik politikasını KAP'ta ve internet 
sitesinde kamuya açıklamıştır. 

https://www.kap.org.tr/t
r/Bildirim/987551 
 
https://www.karsan.com/
tr/kurumsal/karsan-
hakkinda/politikalarimiz 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
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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. 

Nevzat Tüfekçioğlu  – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Nevzat Tüfekçioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, 1963 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığına, 1966 yılında Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanlığına atandı. 1974 yılında kamu görevinden ayrılarak Koç Holding Mali Grubunda sırasıyla 
Koordinatör Yardımcısı, Koordinatör, Başkan Yardımcısı ve Denetim ve Mali Grup Başkanlıkları görevlerini 
yürüttü ve 2001 yılında emekli oldu. Tüfekçioğlu, 2001-2006 yılları arasında Koç Holding A.Ş Denetçisi, 
2005 - 2006 yılları arasında Evyap A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve 2013 - 2017 yılları arasında Kıraça Holding 
A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 

Mehmet Altan Sungar - 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. 

 

 

 

 

http://www.karsan.com.tr/default.aspx
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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 yapmıştır.Akkal, ayrıca 
Akiş GYO’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
yürütmektedir. 

Muhsin Mengütürk – Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Muhsin Mengütürk, akademik eğitimini A.B.D.’de Duke University Mühendislik Fakültesi’nden 
(Durham, North Carolina) yüksek lisans ve doktora dereceleri alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra 
iş hayatına 1974’de Westinghouse Araştırma Merkezi’nde (Pittsburgh, Pennsylvania) ABD Hükümeti’nin 
Yenilenebilir Enerji Projesinin Türbin Erozyonu Bölümü Lideri olarak başlamıştır. Mengütürk, 1976’da 
Türkiye’ye dönüp Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sırasıyla Yardımcı Doçent ve Doçent 
olarak görevlendirilmiş, 1984’de Profesörlüğe yükselerek İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay 
Bölümleri Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanmıştır. 1988 - 1992 tarihleri arasında Türk Eximbank’ın 
Kurucu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mengütürk; 1992 - 1995 tarihleri arasında 
Bayındır Hayat Sigorta’nın Kurucu Genel Müdürlüğünü, 1997 - 2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Başkanlığını yapmıştır. SPK görev süresini tamamladıktan sonra 2001 - 2006 tarihleri arasında 
Güneş Hayat Sigorta, Vakıf Emeklilik, Ankara Sigorta ve Ankara Emeklilik şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Başkanı, Ata Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Mengütürk 2006 - 2018 tarihleri 
arasında Doğuş Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Mengütürk ayrıca, Global İlişkiler 
Forumu (GİF) Yönetim Kurulu üyesidir. 

Müfit Ataseven - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Müfit Ataseven, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra, Universite Paris IX Dauphine Üniversitesi’nde önce DEA-Doktora Yeterlilik diploması almış,  
sonrasında Türkiye’de Otomotiv Sanayii konulu Devlet Doktorası çalışması yapmış, Fontainebleau INSEAD 
ihtisas programına katılmıştır. Ataseven, 1982-1988 yılları arasında OYAK Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve 
İştirakler Bölümü’nde II. Müdür ve Oyak-Renault, Mais, Omsan, Tukaş, Entaş, Adana Çimento, Oyak 
Menkul Değerler şirketlerinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Atasaven, daha 
sonra, 1988-1997 yılları arasında, Fransa Renault SA’da Fransa Ticaret Direktörlüğü (DCF), Bayilik Örgütü 
“Dealer Profile” proje sorumlusu, Merkez Pazarlama Direktörlüğü - Pazarlama Fiyatlandırma Direktörlüğü, 
Le Havre Şube Müdürlüğü, Uluslararası Operasyonlar Başkanı (DOI) özel temsilciliği görevlerini 
üstlenmiştir. 1997-2003 yılları arasında Renault Mais Ticari Genel Müdür Yardımcısı, 2003-2007 yılları 
arasında ise TOFAŞ Ticari Genel Müdürü olarak görev yapan Ataseven, OYDER Genel Koordinatörlüğü, 
Citroen Baylas Genel Müdürlüğü, Baylas ve Baytur’da Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK Türk Fransız İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyeliği, ODD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Divan Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.  
Ataseven Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış olup, halen Sabancı Üniversitesi 
Yönetici Geliştirme Biriminde Stratejik ortak, Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, 2009 
yılında kurduğu MEFA Danışmanlık ve Interactifs Türkiye’de Yönetici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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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 Ulaşım Taşımacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı 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 Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı 

Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı 

Karsan USA LLC Şirket Müdürü 

Nevzat Tüfekçioğlu (Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyesi) 

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,  

Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Altan SUNGAR 

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

- 

Fatma Füsun AKKAL BOZOK 

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

Akiş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

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

Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi (*) 

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Muhsin MENGÜTÜRK  

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu Üyesi (*) 

Müfit ATASEVEN 

(Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi) 

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Stratejik Ortağı (*) 

Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi (*) 

MEFA Danışmanlık ve Interactifs Türkiye Yöneticisi (*) 

(*) Kıraça Grubu dışındaki şirketlerde alınan görevler 
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EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları 

 

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU ÜYESI ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

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

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

önemli derecede1 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 ilişkinin2 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 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 üyeligi hariç) tam 

zamanlı çalışmadığımı, 

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na gore 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, 

 

 

                                                           
1 Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmad1gmm tespitinde 

ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır 
2 Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayrifaal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine 
aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, 
önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/v ergi 
öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir.  
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- 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 ortaklın 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.  

 

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU 

26.04.2021 
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KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU ÜYESI ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

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

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

önemli derecede1 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 ilişkinin3 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 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 üyeligi hariç) tam 

zamanlı çalışmadığımı, 

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na gore 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, 

 

 

                                                           
1 Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmad1gmm tespitinde 

ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır 
2 Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayrifaal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine 
aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, 
önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi 
öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir.  
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- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklın 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.  

 

Müfit ATASEVEN 

26.04.2021 
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