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çevre dostu
Yüksek oranda at›k ka¤›t kullan›m›, kendi enerjisini
üretme yetkinli¤i ve çevre dostu üretim süreçleri,
Kartonsan'›n “örnek kurumsal vatandafl” kimli¤ini
güçlendiren nitelikleri aras›nda yer almaktad›r.
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lider ve örnek
Türkiye'de sektör lideri olan Kartonsan,
Avrupa'da dönüfltürülmüfl ka¤›ttan kufleli
karton üreten en büyük 7. flirkettir.
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Kartonsan'›n kurumsal hedefi,
ulusal pazardaki liderli¤ini
pekifltirmek, uluslararas›
piyasalardaki varl›¤›n› ise daha da
güçlendirmektir.
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1. Aç›l›fl, Baflkanl›k Divan› seçimi ve
Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n
Baflkanl›k Divan›'nca imzalanmas›
hususunda yetki verilmesi,
2. 2006 y›l› faaliyet ve hesaplar›
hakk›nda Yönetim Kurulu, Denetçiler
ve Ba¤›ms›z D›fl Denetleme Kuruluflu
raporlar›n›n okunmas›, görüflülmesi,
onaylanmas› ve y›l içerisinde yap›lan
ba¤›fllar hakk›nda bilgi verilmesi,
3. 2006 Y›l› Bilanço ve Gelir
Tablosunun okunmas›, görüflülmesi
ve onaylanmas›,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Denetçilerin fiirketin 2006 y›l›
faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu'nca haz›rlanan
2006 y›l› Kâr Da¤›t›m Önerisinin
okunmas›, öneri üzerinde varsa
de¤ifliklik tekliflerinin görüflülmesi,
onaylanmas› veya de¤ifltirilecek
flekilde kabulü yahut reddi ve kâr
da¤›t›m tarihinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
ve onaylanmas›,
7. Görev süreleri sona ermifl olan
Denetçilerin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
9. fiirketin 2007 ve 2008 y›llar› Mali
Tablo ve Raporlar›n›n 2499 say›l›
Sermaye Piyasas› Kanunu uyar›nca
denetimi için Yönetim Kurulu
taraf›ndan seçilmifl bulunan Ba¤›ms›z
Denetleme Kuruluflu'nun
onaylanmas›,

10. 2007 ve izleyen y›llara iliflkin kâr
pay› da¤›t›m politikalar› hakk›nda
ortaklar›n bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, flirketin
faaliyet konusuna giren iflleri bizzat
veya baflkalar› ad›na yapmalar›, bu
tür iflleri yapan flirketlere ortak
olabilmeleri ve di¤er ifllemleri
yapabilmeleri konusunda, Türk
Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.
maddeleri uyar›nca izin verilmesi.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
16.03.2007 tarihinde yap›lacak olan 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul Gündemi

Kartonsan, kufleli karton üretiminde
Türkiye'de sektör lideridir. Sahip
oldu¤u üretim kapasitesi ile ülkemiz
karton sektörünün en büyü¤ü
konumundaki Kartonsan, Avrupa'da
dönüfltürülmüfl ka¤›ttan kufleli karton
üreten en büyük 7. flirket olarak
de¤erlendirilmektedir.

Türkiye'nin ilk kufleli karton tesisi
olarak faaliyetlerine bafllayan ve
1970 y›l›ndan bu yana sürekli
yükselen kalite standartlar› ve üretim
gücüyle ülke ekonomisine
sürdürülebilir katk›da bulunan
Kartonsan; teknolojisi, uzman
kadrosu ve engin deneyimiyle pazar
taleplerini etkin flekilde
karfl›layabilmektedir.

Ülkemizde üçlü entegre yönetim
sistemine sahip az say›daki sanayi
kuruluflundan biri olan Kartonsan;
çevre, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
konular›ndaki yaklafl›mlar›yla da
örnek bir kurulufltur. fiirketin Entegre
Yönetim Sistemi, ISO 9001: 2000
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi belgeleri ile
onaylanm›flt›r. Yüksek oranda at›k
ka¤›t kullan›m›, kendi enerjisini
üretme yetkinli¤i ve çevre dostu
üretim süreçleri, Kartonsan'›n “örnek
kurumsal vatandafl” kimli¤ini
güçlendiren nitelikleri aras›nda yer
almaktad›r.

Son y›llarda, dünya piyasalar›n›n
sundu¤u olanaklar› de¤erlendirerek
yapt›¤› d›fl pazar at›l›mlar›yla
üretiminin %20'sine yak›n bölümünü
ihracata yönlendiren Kartonsan'›n
kurumsal hedefi, ulusal pazardaki
liderli¤ini pekifltirmek, uluslararas›
piyasalardaki varl›¤›n› ise daha da
güçlendirmektir.

K›saca Kartonsan

Kartonsan Faaliyet Raporu



1970-2006

güvenilir ve kaliteli
Kartonsan'›n üçlü entegre yönetim sistemi
uygulamalar› BVQI firmas› taraf›ndan
belgelendirilmifltir.
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Kartonsan'›n kurumsal tarihinden sat›rbafllar›
1970 Kartonsan ülkemizin ilk özel
sektör kufleli karton fabrikas› olarak
üretime bafllad›.

1980 ‹kinci üretim hatt›n›n (KM2)
proje çal›flmalar› bafllad›.

1985 Kartonsan ar›tma tesisi faaliyete
geçti.

1986 Kartonsan'›n hisseleri ‹MKB'de
ifllem görmeye bafllad›.

KM2 hatt›nda üretim bafllad›.
KM2'nin devreye girmesiyle beraber
Kartonsan'›n kapasitesi %160 art›fl
gösterdi.

1995 Kartonsan kendi enerjisini
üretmeye bafllad›: Do¤algaz ve
motorinle çal›flabilen 3 adet türbini
içeren Enerji Santrali iflletmeye al›nd›.

Kartonsan, çevreye verdi¤i önem
nedeniyle Kocaeli Sanayi Odas›'nca
Yeflil Baca Ödülü'ne; ‹stanbul Sanayi
Odas›'nca Çevre Teflvik Ödülü'ne
lay›k görüldü.

1996 Makinalarda üretim art›fl› için
modernizasyon ve Enerji Santrali'ne
1 adet turbo-jeneratör ve at›k ›s›
kazan› ilave çal›flmalar› bafllad›.

1997 Enerji Santrali'ndeki tevsi
yat›r›m tamamland›. Kurulu gücü
19,2 MW olan tesis, elektrik ve buhar
üretmeye bafllad›.

2002 Ar›t›m tesisi tevsi çal›flmas›
gerçeklefltirildi.

2003 Kartonsan, üretti¤i elektrik
enerjisinin fazlas›n› enterkonekte
sisteme satmaya bafllad›.

Kartonsan ihracat ata¤›na geçti.
fiirket 15,7 milyon dolarl›k d›fl sat›fl
yaparak net üretiminin %23'ünü
uluslararas› pazara satt›.

Kartonsan'›n ISO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi'nden oluflan Entegre
Yönetimi Sistemi uygulamalar› BVQI
firmas› taraf›ndan belgelendirilmifltir.

2006 Hamur haz›rlama bölümünde
Beyazlatma Tesisi'nin devreye
al›nmas›yla geri dönüflümlü ka¤›t
kullan›m oran› art›r›ld›.



Kartonsan ürün gam› ve
özellikleri
Kartonsan'›n ürün gam› sektörde
genel olarak “dubleks (GD)” ve
“tripleks (GT)” olarak an›lan geri
dönüfltürülmüfl ka¤›ttan üretilen
kufleli kartonlardan oluflmufltur.

Ekoprint
Çok iyi bask› ve laklama
gerektirmeyen kutu uygulamalar›nda
kullan›lmak üzere gelifltirilmifl, mat
kufleli, arka yüzü gri, ekonomik bir
karton türüdür.

Gramajlar›: 300, 350, 400 gr/m2

Normprint
Üst yüzeye son kat olarak blade
kufle uygulamas› yap›lm›fl çok katl›
bir kufleli karton olup, daha az
mürekkeple parlak bir bask› ve iyi
bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r. Arka
yüzü gri renkte olup, ambalaj
ifllerinde baflar› ile kullan›lmaktad›r.

Gramajlar›: 225, 300, 350, 400,
450 gr/m2

Exprint
Üst yüzeye son kat olarak blade
kufle uygulamas› yap›lm›fl çok katl›
bir kufleli kartondur. Daha az
mürekkeple parlak bir bask› ve iyi
bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r.
Yap›s› itibariyle pliyaj kabiliyeti
yüksektir. Arka yüzü gri renkte olup,
her türlü ambalaj ve detayl› grafik
bask› ifllerinde kullan›labilecek ideal
bir kartondur.

Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400,
450 gr/m2

Luxtriplex
Üst yüzeye son kat olarak blade
kufle uygulamas› yap›lm›fl çok katl›
bir kufleli kartondur. Daha az
mürekkeple parlak bir bask› ve iyi
bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r.
Yap›s› itibariyle pliyaj kabiliyeti
yüksektir. Arka yüzü beyaz renkte
oldu¤undan, özellikle ilaç, kozmetik
ve g›da olmak üzere her türlü
ambalaj ile kartpostal, özel gün
kartlar› ve reklam amaçl› detayl›
grafik bask› ifllerinde kullan›lmak
üzere tercih edilen bir karton türüdür.

Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400,
450 gr/m2
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Kartonsan'da üretim

Kartonsan Faaliyet Raporu

Tesis Alan›
Toplam Alan: 438.660 m2

Kapal› Alan: 91.695 m2

Elektrik Enerjisi
Üretim Kapasitesi
Günlük: 480.000 KWs/gün
Y›ll›k: 130 milyon KWs/y›l

Tafllama Kapasitesi
2.650 m2/y›l

Üretim Hatlar› ve
Günlük Kapasiteleri
KM1: 150 ton/gün
KM2: 350 ton/gün

Ar›tma Tesisi
Kapasite: 5.000 m3/gün

Türkiye kufleli karton sektörünün
lideri Kartonsan, tüm ekonomik
faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 kalite belgeleri
kapsam›nda yürütmektedir.
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2006 y›l›nda Kartonsan’›n toplam aktifleri %5 oran›nda
art›flla 220 milyon YTL olurken, toplam sat›fllar› %13
oran›nda art›flla 122 milyon YTL olarak kaydedilmifltir.

kârl› ve sa¤lam
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Kartonsan hisse senetleri ‹MKB’de “KARTN” sembolü ile ifllem görmektedir.

Likidite oranlar›
Cari oran 7,33 7,41
Asit test oran› 5,32 6,23
Nakit oran 4,02 4,95

Kârl›l›k oranlar› (%)
Vergi öncesi kâr/Net sat›fllar 20 14
Vergi öncesi kâr/Özkaynaklar 11 8

Finansal yap› oranlar› (%)
Toplam borçlar/Özkaynaklar 12 11
K›sa vadeli borçlar/Özkaynaklar 8 9
Uzun vadeli borçlar/Özkaynaklar 4 3

Temel Rasyolar 2005 2006

Kartonsan Faaliyet Raporu

Finansal Göstergeler Aksi belirtilmedikçe bin YTL 2005 2006

Toplam sat›fllar 108.325 121.862
Toplam ihracat 29.862 36.733
Toplam aktifler 209.835 219.931
Net kâr 15.356 14.966

Hisse bafl›na kâr (1-YTL nominal bedelli hisse için)
       -Adi hisse senedi sahiplerine 6,65 YTL 5,35 YTL
       -‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine 6,65 YTL 5,35 YTL
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fleffaf ve sorumlu
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Yönetim Kurulu Baflkan›'ndan mesaj
De¤erli hissedarlar›m›z, müflterilerimiz ve çal›flanlar›m›z,

Kartonsan 2006 y›l›nda da yönetsel ve sektörel deneyimini mali ve operasyonel
performans›na yans›tarak, istikrarl› büyüyen ve kâr eden flirket kimli¤ini baflar›yla
devam ettirmifltir. fiirketimiz, de¤iflime uyum sa¤lama ve de¤iflimi yönetme
yetkinli¤iyle belirledi¤i kurumsal hedefleri ve ustal›kla tasarlad›¤› stratejileriyle
sürdürülebilirlik yolunda önemli bir kilometre tafl›n› daha geride b›rakm›flt›r.
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fiirketimiz, ayn› zamanda, etik, fleffaf
ve sorumlu bir kurum olma
prensiplerinden ödün vermeden ülke
ekonomisi ve paydafllar› için de¤er
yaratan güçlü sanayi kuruluflu
kimli¤iyle sektördeki lider ve sayg›n
konumunu korumaktad›r.

Ekonomik ortam
Türkiye ekonomisi 2002-2005
döneminde oldukça h›zl› büyümüfl
ve ortalama büyüme oran› %7,8
olmufltur. Befl y›l boyunca aral›ks›z
devam eden büyüme gerek özel
sektör yat›r›mlar›ndaki gerekse
verimlilikteki art›flla gerçekleflmifltir.

2006 y›l›nda dünya ekonomilerinde
ve dolay›s›yla ülkemiz ekonomisinde
yaflanan dalgalanmalar›n da etkisiyle
büyümenin biraz yavafllamas›
beklenmektedir. Nitekim, ilk 9 ayl›k
büyüme oran› %5,7, üçüncü çeyre¤e
ait büyüme oran› ise %3 olarak
gerçekleflmifltir. Bu, 2001 y›l›ndan
beri görülen en düflük büyüme
oran›d›r.

Ekonomik program›n temel
hedeflerinden biri olan fiyat
istikrar›n›n sa¤lanmas› hususunda
önemli baflar›lar elde edilmeye
devam edilmifltir. 2005 y›l sonu
itibariyle hedeflenenin de alt›nda
kalarak %7,7 seviyesinde
gerçekleflen y›ll›k enflasyon 2006 y›l›
sonu itibariyle %9,65 olarak
gerçekleflmifltir.

Cari aç›k endifle kayna¤› olmaya
devam etmektedir. Büyümenin h›z
kesmesine ra¤men h›zla artan cari
aç›k Kas›m ay› sonu itibariyle 30
milyar dolara ulaflm›flt›r. Büyüme
h›z›nda yaflanan yavafllaman›n yan›
s›ra reel kurun geriledi¤i ve petrol
fiyatlar›n›n da göreceli olarak istikrara
kavufltu¤u bir ekonomik ortamda
cari aç›¤›n h›z kesmedi¤i
görülmektedir.

Di¤er taraftan, cari aç›¤›n %60'a
yak›n bölümünün do¤rudan yat›r›mla
finanse edilmesi cari aç›k
konusundaki endifleleri bir ölçüde
azaltmaktad›r.

Sektörde durum
Kufleli karton sektörü 2006 y›l›n›n
birinci yar›s›nda s›k›nt›l›, ikinci
yar›s›nda ise canl› bir dönem
yaflam›flt›r. Kapasitelerde bir art›fl
olmamakla birlikte, talep yönünde
konjonktüre dayal› bir art›fl söz
konusu olmufltur.

Dünya pazarlar›na göz at›ld›¤›nda,
gerek üretimde gerekse talepte
gözle görülür bir canl›l›k
izlenmektedir. Dünya karton
endüstrisinde gözlenen yükselifl
hammadde (hurda ka¤›t) fiyatlar›nda
da yukar› yönlü bir hareketlenmeyi
bafllatm›flt›r. Global pazarlardaki bu
canl›l›k, Türkiye'ye yönelik ithalat
üzerinde ters bir etki yapmaya
bafllam›flt›r. Keza geliflmifl pazarlar›n
talepleri öncelikli olarak
karfl›lanmakta, Türkiye ço¤unlukla
talep t›kan›kl›klar›nda baflvurulan
göreceli küçük bir pazar özelli¤i
tafl›maktad›r. 2007'de ekonomide
beklenen dalgalanmalar›n yarataca¤›
olas› kur art›fllar› da, ithalat azal›fl›n›
destekleyen bir di¤er unsur olarak
karfl›m›za ç›kabilecektir.

Kartonsan Faaliyet Raporu



Kartonsan'›n kurum kültürünün en belirgin özelli¤i,
kâr odakl› bir flirket olman›n ötesinde insan ve çevre
odakl› bir kurulufl olarak konumlanmas› ve bu
yaklafl›m› üretim süreçlerine yans›tmas›d›r.

2006
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Di¤er taraftan, AB müktesebat›n›n
etki ve yapt›r›mlar›n› da sektörel
de¤erlendirmelerde göz önüne
almak durumunday›z. AB uyum
sürecinin -orta vadede ise olas›
üyeli¤in- ifl kolumuza etkisinin
büyüme aç›s›ndan olumlu olaca¤›n›
öngörmekteyiz. Son y›llarda giderek
h›zlanan do¤rudan yabanc› sermaye
giriflinin artarak devam edece¤i ve
daha çok yabanc› firman›n ortakl›k
veya sat›n almalar yoluyla ülkemize
gelece¤i konusu da öngörülerimiz
aras›ndad›r. Ancak, bu geliflmeler
yaflan›rken, ölçe¤i yakalayamayan
ve ça¤dafl teknolojilerden uzak kalan
firmalar›n sorunlarla karfl›laflaca¤›
da do¤ald›r. Bir di¤er olas› etki,
sektör standartlar› ve kalitenin
artmas›, üretimin çevre etkisinin daha
s›k› kontrolü ve azalt›lmas› yönünde
olacakt›r.

Sürdürülebilirli¤in yap› tafllar›
Kartonsan'›n ekonomik ve toplumsal
bir varl›k olarak sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamas›n›n temelinde,
• yerleflmifl kurumsal kimli¤i
• üretim ve teknolojik gücü
• sa¤l›kl› mali yap›s›
• yüksek kalite standartlar›
• topluma ve çevreye karfl›
sorumlulu¤u
• etik ifl ilkelerine ba¤l›l›¤›
• sektörel entellektüel mülkiyeti
yer almaktad›r.

Kartonsan'›n kurum kültürünün en
belirgin özelli¤i, kâr odakl› bir flirket
olman›n ötesinde insan ve çevre
odakl› bir kurulufl olarak
konumlanmas› ve bu yaklafl›m›
üretim süreçlerine yans›tmas›d›r.
Kartonsan, sahip oldu¤u üçlü
entegre yönetim sistemi
çerçevesinde; ifl güvenli¤ini ve
sa¤l›kl› çal›flma flartlar›n› sa¤lamakta,
üretim süreçlerinin çevreye verdi¤i
zarar› en aza indirgemek üzere
azami çaba harcamaktad›r.

fiirketimiz, çevre odakl› üretim
yaklafl›m› çerçevesinde, üretiminin
büyük bölümünde at›k ka¤›t
kullanmakta; ar›tma tesisi ve at›k
filtrasyonu gibi çevreyi korumaya
yönelik konularda sistemli çal›flmalar
yürütmektedir. Kartonsan ayn›
zamanda, do¤al kaynaklar›n etkin
ve verimli kullan›lmas› amac›yla kendi
enerjisini de kendisi üretmektedir.

‹fl ortaklar›m›za, müflterilerimize ve
çal›flanlar›m›za teflekkür ederiz.
Stratejik ifl orta¤›m›z ve ayn›
zamanda dolayl› ifltirakimiz olan
SELKA ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.,
2006 y›l›ndaki performans›yla da
Kartonsan markas›n›n
yayg›nlaflmas›nda etkin rol
oynamaya devam etmifltir. SELKA,
özellikle standart d›fl› ürünlerimizin

pazara sunumunda sa¤lad›¤›
depolama ve lojistik deste¤i ile
Kartonsan için katma de¤er
yaratmaktad›r. SELKA'n›n tüm
ekibine, performans›m›za ortak
olduklar› için teflekkür ediyorum.

Ortak ak›lla hareket eden ekibimizi
oluflturan yöneticilerimiz ve
çal›flanlar›m›z Kartonsan'›n gelece¤e
odakl› vizyonu do¤rultusunda
Kartonsan markas›n›n global tan›n›rl›k
düzeyini art›rmak için çaba sarf
ediyorlar. Hepsine ortaklar›m›z ve
Yönetim Kurulumuz ad›na gönülden
teflekkür ederim.

Son olarak, yat›r›m için bizi seçen
de¤erli ortaklar›m›z baflta olmak
üzere Kartonsan markas›na inanan,
güvenen ve sürekli tercihleriyle
geliflimimize katk›da bulunan tüm
sosyal paydafllar›m›za en derin
teflekkürlerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla,

S. Ercan GÜLÇUR
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Ahmet MALAZ Baflkan (13 fiubat 2006 tarihine kadar)

Sinan Ercan GÜLÇUR Baflkan (16 fiubat 2006 tarihinden itibaren)

‹brahim Mustafa ‹skender PISAK Baflkan Vekili (04 A¤ustos 2006 tarihine kadar)

Dr. Oktay DURAN Baflkan Vekili
Prof. Dr. Ünal BOZKURT Baflkan Vekili (04 A¤ustos 2006 tarihinden itibaren)

Hatice Canan PAK Üye
Ahmet Hüsamettin Z‹LER Üye (01 Mart 2006 tarihine kadar)

Bihlun TAMAYLIG‹L Üye
Asl› BALKIR Üye
Ahmet Murat MALAZ Üye (13 fiubat 2006 tarihine kadar)

Erdem Osman CABI Üye (04 A¤ustos 2006 tarihine kadar)

Osman Tevfik TÜMAY Üye (04 A¤ustos 2006 tarihine kadar)

Ufuk SAKA Üye
Babür GÖKÇEK Üye (16 fiubat 2006 tarihinden itibaren)

Mehmet Talu URAY Üye ve Genel Müdür
Süleyman KAYA Üye ve Genel Müdür Yard›mc›s› (16 fiubat 2006 tarihinden itibaren)

Haluk ‹BER Üye ve Genel Müdür Yard›mc›s› (02 Mart 2006 tarihinden itibaren)

Denetçiler
Hakan Hasan ARI

Süleyman Berat AKERMAN
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Genel Müdür'ün de¤erlendirmesi
De¤erli ifl ortaklar›m›z, sevgili mesai arkadafllar›m,

Özellikle y›l›n ikinci yar›s›nda konjonktürel ve sektörel flartlar›n sa¤lad›¤› uygun
ortam› yönetim yetkinli¤i ile birlefltiren Kartonsan, 2006 y›l›nda da bir önceki y›lki
yüksek performans›n› sürdürmüfltür.

2006 y›l› brüt üretimimiz 139.655 ton olarak gerçekleflmifl; stoktan sat›fllar›m›z›n
da katk›s›yla 152.000 ton toplam sat›fl kaydedilmifltir. Türkiye'nin en büyük kufleli
karton üreticisi olan Kartonsan halihaz›rda ülkemizin geri dönüflümlü ka¤›ttan
üretilmifl kufleli karton tüketiminin %40'a yak›n bölümünü tek bafl›na karfl›lamaktad›r.
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2006 y›l› toplam ciromuz %14'lük bir
art›flla 119,3 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r.
Brüt kâr marj›m›z %13; konsolide net
kâr›m›z ise 17,2 milyon YTL olarak
gerçekleflmifltir. 2006 y›l›nda
Kartonsan'›n özkaynak kârl›l›¤› %8,
hisse bafl›na kâr ise 0,05 YTL
olmufltur.

Kartonsan, yerleflmifl kurum kimli¤i,
güçlü vizyonu ve ilkeli ifl anlay›fl› ile
kurumsal gelece¤ini sa¤lam temeller
üzerinde infla etmeye devam
etmektedir. Kapasite ve kalite olarak
Avrupa'n›n dönüfltürülmüfl ka¤›ttan
üretim yapan say›l› kufleli karton
üreticilerinden biriyiz. Di¤er taraftan,
Türkiye ekonomisi ölçe¤inde
önemli bir yere sahibiz ve ekonomik
geliflme sürecinde sorumluluklar
tafl›yoruz. ‹flte tüm bu konum
ve de¤erlendirmeler, bizi tüm
paydafllar›m›za karfl› dikkatli, titiz,
fleffaf ve özenli bir kurum olarak
hareket etmeye yöneltmekte; her
türlü faaliyetimizi, stratejilerimiz ve
net olarak tan›mlanm›fl politikalar›m›z
kapsam›nda yerine getirmemizi
zorunlu k›lmaktad›r.

Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, 2006
y›l›nda da gerçeklefltirdi¤imiz ve bu
raporun farkl› bölümlerinde ele al›nan
operasyonel ve mali sonuçlar›m›z
özetledi¤im bu durumun en somut
kan›t›d›r.

Yükselen sat›fl grafi¤i
2006 y›l›n›n hakim pazar koflullar›n›
ve bunlar›n faaliyetimize etkilerini
irdelemek için 2006 y›l›n› dönemler
itibariyle de¤erlendirmek do¤ru
olacakt›r: Y›l›n ilk çeyre¤inde
gözlenen TL'nin afl›r› de¤erlenmesi,
zorlu k›fl flartlar›, do¤algaz
kesintilerinden kaynaklanan k›sa
süreli üretim kesilmeleri, maliyet
art›fllar› ve sat›fl azalmalar›na neden
olmufltur. 2. çeyrekte ise, piyasada
yaflanan dalgalanmalar›n ard›ndan,
bir stabilizasyon dönemine girilmifltir.

Y›l›n 2. yar›s›nda, dengeler tamamen
sektör lehine de¤iflerek Kartonsan'›n
baflar›l› sonuçlar almas›n› sa¤layan
flartlar oluflmufltur. fiirketimizin sat›fl
grafi¤i bu dönemde h›zl› bir yükselifle
geçmifltir: Sat›fllar›m›z Temmuz-
A¤ustos aylar›ndaki yat›r›mlar
nedeniyle yaflanan k›sa süreli üretim
durufllar›na ra¤men %13 oran›nda
artm›fl; stoklar minimize edilmifltir.
Ayn› dönemde maliyet s›n›rlar›na
gelen sat›fl fiyatlar›n› revize etme
imkân› da bulunmufltur. Kârl›l›k
düzeyinde art›fl sa¤lanm›fl, geçen
y›lki kârl›l›k oran› afl›lm›flt›r.

2006 y›l›nda ihracat fiirket tarihindeki
en üst düzeye ulaflm›fl ve 35 bin
tonu aflm›fl bulunmaktad›r. Özellikle
Yunanistan ve Rusya'ya yönelik
ihracatta önemli geliflmeler
kaydedilmifltir. Orta Avrupa'ya
yap›lan ihracat ise, lehimize flartlar›n
tam olarak oluflmamas› ve kapasite

nedenleriyle, istenilen seviyeye
ulaflamam›flt›r. Kartonsan'›n ihracat
anlam›ndaki bölgesel geniflleme
alan›, Balkanlar ve Karadeniz
k›y›s›ndaki ülkeler olup fiirket 2007
ve sonras›nda da bu pazarlardaki
konumunu güçlendirmeye devam
etmeye kararl›d›r.

Geliflimi yakalayan yat›r›mlar
Kartonsan sahip oldu¤u deneyim ve
vizyonuyla yeni teknolojilerin
avantajlar›n› ürünlerine ve üretim
gücüne yans›tarak rekabet
üstünlü¤ünü perçinlemektedir.
fiirketimiz sürdürülebilir ve günlük
ihtiyaçlar›n ›fl›¤›nda güncellenen bir
yat›r›m program› uygulamaktad›r.
Bu yat›r›m program›n›n çerçevesini;
• maliyetlerin düflürülmesi
• kalitenin ve verimlili¤in art›r›lmas›

çizmekte; yenileme ve gelifltirme
yat›r›mlar› bu hedefler
dahilinde programlanarak
gerçeklefltirilmektedir.

2006 y›l› için planlanan yat›r›mlar›n
tamam› öngörülen bütçe ve sürede
tamamlanm›fl ve toplam yat›r›m tutar›
3,5 milyon Euro'ya ulaflm›flt›r.

2006 y›l›nda sektörümüzde gözlenen
canlanma ve h›zla artan talep,
bizleri, üretim kapasitemizi art›rmaya
yöneltmektedir. Her türlü yat›r›m
karar›n› dikkatli bir risk alg›lamas› ile

Kartonsan Faaliyet Raporu
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almaya özen gösteren fiirketimiz,
bu önemli ve kritik konuyu,
makroekonominin ve sektörümüzün
önümüzdeki dönemde çizece¤i
seyre uygun olarak ve her
durumda Kartonsan'›n uzun vadeli
sürdürülebilir kârl›l›¤› ve baflar›s›n›
göz önüne alarak de¤erlendirecek
ve karara ba¤layacakt›r.

Çevreci bir yaklafl›m
Kartonsan çevreye karfl›
sorumlulu¤unu kurumsal kimli¤inin
en önemli bileflenlerinden biri olarak
alg›lamaktad›r. Üretim sürecinin olas›
çevre etkilerini bertaraf etmek üzere
gerekli önlemleri alan ve bu yöndeki
yat›r›mlar›n› sürdüren fiirketimiz,
çevre bilincinin gelifltirilmesi ve
kurum çal›flanlar›nca da bir davran›fl
biçimi olarak benimsenmesi
yönünde sistemli ve yo¤un çaba
harcamaktad›r.

Avrupa Ka¤›t Endüstrisi
Konfederasyonu (CEPI) verilerine
göre, 2005 y›l› sonu itibariyle Avrupa
karton endüstrisinde at›k ka¤›t
kullan›m› %40 civar›nda olup bu oran
giderek artmaktad›r. Kartonsan da,
benimsemifl bulundu¤u global
çevre yaklafl›m›na uygun olarak
üretiminin çok büyük bir bölümünde
hurda ka¤›d› hammadde olarak
kullanmaktad›r.

fiirketimiz, benzer bir yaklafl›m ile,
do¤al gaz kullanarak tesisleri
bünyesindeki türbinlerinde kendi
enerjisini kendisi üretmekte, do¤al

kaynaklardan en etkin ve verimli
flekilde faydalanmaya özen
göstermektedir.

2006 y›l›nda Türkiye'de do¤algaz
fiyatlar›, 2005 y›l›na oranla, %35
civar›nda art›fl göstermifltir. Bu
önemli maliyet art›fl› karfl›s›nda
fiirketimiz, enerji üretim politikas›n›
gözden geçirmifl ve enerji stratejisini
yeni duruma göre tekrar tasarlam›flt›r.
Bu yeni enerji stratejisinin bir sonucu
olarak 2006 y›l›nda d›flar›ya yap›lan
elektrik enerjisi sat›fl› azalt›lm›fl ve
do¤al gaz harcamalar›nda önemli
oranda düflüfl kaydedilmifltir.

‹lkeli bir kurum
Kartonsan'›n baflar›s›n›n temelinde
hiç bir zaman ödün vermedi¤i ve
kurumsal de¤erleriyle bütünleflen
ifl ve kalite ilkeleri yer almaktad›r.
Kartonsan tüm kurumsal eylem ve
kararlar›nda,
• fleffaf ve hesap verebilir
• do¤ru ve güvenilir
• çevre ve topluma karfl› sorumlu
bir kimlikle hareket eder.

Kartonsan üretim ve karar süreçlerini,
genifl bir çerçeveyle belirledi¤i
kalite taahhüdüyle flekillendirir.
Bu çerçevenin ana belirleyicileri
ürün, insan ve çevredir.

• Kaliteli ürün; nitelikli insan kayna¤›,
uygun teknoloji ve mutlu çal›flma
ortam› ile ortaya ç›kar.
• Ürün insan yaflam›n›n kalitesini
art›rmal›d›r.

• Üretim süreçleri insan ve çevreye
zarar vermemelidir.

Tüm çal›flanlar›m›z bu ilkelerimize
içtenlikle inan›r ve uygular. Bu fikir
ve eylem birli¤i güçlü kurum
kimli¤imizle de desteklenmekte ve
her geçen y›l güçlenen ve pekiflen
performans›m›za yans›maktad›r.

Kartonsan'›n gelece¤ine
güveniyoruz
fiirketimizin tüm çal›flanlar›, köklü
geçmifle ve deneyime sahip olan
Kartonsan'›n yüksek marka de¤erini
daha da yükseltmek için her geçen
y›l bir öncekinden daha fazla istek
ve çabayla çal›fl›yorlar. Global ölçek
ve standartlarda bir pazar liderine
yak›flan bilinç ve sorumlulukla
kurumumuzu gelece¤e hep birlikte
tafl›yoruz.

2006 y›l›ndaki baflar›lar›m›zda
katk›s› olan tüm Kartonsanl›lara
ve Kartonsan kalitesini tercih eden
tüm müflterilerimize en içten
teflekkürlerimi sunar, ortaklar›m›z
ve Yönetim Kurulumuzu sayg›yla
selamlar›m.

Sayg›lar›mla,

Mehmet Talu URAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
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Mehmet Talu URAY Genel Müdür
Süleyman KAYA Genel Müdür Yard›mc›s›
Haluk ‹BER Genel Müdür Yard›mc›s›
Bülent KORU Mali ‹fller Müdürü
Kaya SARICALI Biliflim Sistemleri Müdürü
Atiye S. POYRAZO⁄LU Sat›nalma Müdürü
R. Kemal ÖZKIRIM Pazarlama Müdürü
Bülent KAYA Üretim Müdürü
Ümit ÖZKAN Üretim Hizmetleri Müdürü
Ayhan ERG‹N Teknik Hizmetler Müdürü
Yalç›n ÖZEL ‹nsan Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri Müdürü



güçlü ekonomi
Türkiye ekonomisi son bir kaç y›ld›r özellikle mali disiplin
ve büyüme aç›s›ndan olumlu bir görünüm arzetmektedir.
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Global ekonomideki geliflmeler
2006 y›l› dünya ekonomisinin
yükseliflinin sürdü¤ü bir y›l olmufltur.
IMF Eylül 2006 Dünya Ekonomik
Görünümü Raporu'nda, global
büyüme tahmini 2006 için %5,1 olarak
revize edilmifltir. Geliflmifl ülkelerin
%3, geliflme yolundaki ülkelerin %7,3
oran›nda büyüdü¤ü 2006 y›l›nda,
ABD'nin %3,4, Euro Bölgesi'nin %2,4,
Japonya'n›n %2,7 ve Çin'in %10
oran›nda bir büyümeyle y›l›
tamamlad›¤› tahmin edilmektedir.
Bu büyümenin alt›nda yatan itici güç
kuflkusuz dünya ticaret hacminin %9
oran›nda büyümüfl olmas›d›r. 2006
y›l›n›n May›s ay›nda yeni yükselen
pazarlarda bafllayan dalgalanman›n
bir miktar sars›nt›ya yol açmas›na
karfl›n bir kriz yaratmadan atlat›lmas›,
dünya ticaretindeki bu canl›l›k
sayesinde olmufltur.

Buna karfl›l›k 2006 y›l› baz› ekonomik
risklerin artt›¤› bir y›l olarak da dikkati
çekmektedir. Bunlar›n bafl›nda
geliflmifl ülkelerde baflgösteren
enflasyon yükselifli gelmektedir.
Geliflmifl ülkelerde ortalama enflasyon
2006 y›l›nda son y›llar›n en yüksek
düzeyine ç›karak %2,5'in üstüne
t›rman›rken, geliflmekte olan
ekonomilerde ortalama enflasyon yine
%5 gibi yüksek oranlarda seyretmifltir.

Petrol fiyatlar›ndaki art›fl 2006 y›l›nda
da sürerken, A¤ustos ay›nda 78
dolara ulaflan fiyatlar Eylül ay› ile
birlikte arzla ilgili kayg›lar›n
azalmas›n›n etkisiyle tekrar düflüfl
e¤ilimine girmifl ve Aral›k ay›nda 60
dolar seviyelerine inmifltir. Ancak,
dünyada petrol fiyatlar›n›n büyük
ölçüde petrol ihraç eden ülkelerin
alacaklar› arz yönlü kararlara ba¤l›
oldu¤u unutulmamal›d›r. Geliflmifl

ülkelerin bir bölümünde bütçe aç›klar›
devam etmektedir. ABD bütçe aç›¤›n›
%3'ün alt›na indiremezken, Japonya
%5,2 oran›nda bütçe aç›¤› vermifltir.
Üç büyük ekonominin en baflar›l› olan›
Avrupa Birli¤i de Fransa, Almanya
ve ‹talya'n›n olumsuz katk›lar›
nedeniyle %2'nin üzerinde bir bütçe
aç›¤› yaflam›flt›r.

Dünya ekonomisinin %27'sini
oluflturan ABD ekonomisinde cari
ifllemler aç›¤› giderek artarken, baflta
Çin olmak üzere, Do¤u Asya
ekonomileri cari ifllemler fazlas›
vermeye ve döviz rezervlerini
art›rmaya devam etmifllerdir.

Geliflen pazarlara do¤ru sermaye
hareketi baz› dalgalanmalara
ra¤men 2006 y›l›nda da h›z›n›
korumufltur.
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Geliflmekte olan ülkeler aras›nda
Türkiye ekonomisi son dönemde
özellikle mali disiplin ve büyüme
aç›s›ndan olumlu bir görünüm
arzetmektedir. 2006 y›l›nda da
sürdürülebilir büyüme yolunda
-büyüme h›z›nda yavafllamaya
karfl›n- baflar›l› bir dönem
yaflanm›flt›r.

2006'n›n ilk çeyre¤inde %6,4,
ikinci çeyre¤inde %8,8, üçüncü
çeyre¤inde %3 oran›nda büyüyen
ekonomi, böylece y›l›n ilk dokuz
ay›nda %5,7 oran›nda büyümüfltür.
Türkiye ekonomisi, tarihinde ilk kez
19 çeyrek aral›ks›z büyüyerek yeni
bir rekora daha imza atm›flt›r. 2006
y›l sonu itibariyle %5'lik büyüme
hedefinin tutturulmufl oldu¤u tahmin
edilmektedir.

Enflasyonda 2006 y›l›n›n ilk yedi
ay›nda arz yönlü unsurlar ve d›flsal
koflullardan kaynaklanan bir art›fl
e¤ilimi gözlenmifltir. Bu dönemde
enflasyonu olumsuz yönde etkileyen
di¤er bir unsur ham petrol fiyatlar›nda
y›l›n ilk çeyre¤inden itibaren
gerçekleflen art›fllard›r. Ayr›ca, May›s
ve Haziran aylar›nda mali piyasalarda
yaflanan dalgalanma sonucu ithal
mallar›n fiyatlar›ndaki art›fllar da bu
dönemde enflasyonun artmas›na yol
açm›flt›r. A¤ustos ay›ndan itibaren
bu art›fl e¤iliminin tersine döndü¤ü
görülmektedir. 2006 y›l› için TÜFE
%9,65 olarak gerçekleflmifltir.

2006 mali disiplinin sa¤lanmas›
aç›s›ndan baflar›l› bir y›l olmufltur.
Bütçe aç›¤›n›n sadece 3,9 milyar YTL
olarak gerçekleflti¤i görülürken
GSMH'ye oran› da %0,7 gibi
hedeflerin çok ötesinde ve Maastricht
kriterlerinin (%3) oldukça alt›nda
olacakt›r. Bu gerçekleflme son
30 y›l›n en düflük bütçe aç›¤›d›r.
Faiz d›fl› fazla 41,9 milyar YTL
gerçekleflirken GSMH'ye oran›n›n
%7,5 civar›nda olaca¤› tahmin
edilmektedir.

Bütçe performans›nda kaydedilen
baflar›n›n borç dinamiklerinin de h›zla
iyileflmesini sa¤lad›¤› gözlenirken,
kamu net borç stokunun GSMH'ye
oran›n›n 2006 y›l›nda %50'nin alt›nda
gerçekleflmesi beklenmektedir.

2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre ihracat
%15,9 artarak 85,1 milyar dolar;
ithalat ise %17,3 artarak 137 milyar
dolar olarak gerçekleflmifltir. D›fl
ticaret aç›¤›, 2006 y›l›nda %19,8
oran›nda artarak 51,9 milyar dolara
yükselmifltir. 2005 y›l›nda %62,9 olan
ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›, 2006
y›l›nda %62,1 olarak gerçekleflmifltir.

D›fl ticaret aç›¤›ndaki genifllemenin
ve hizmet gelirlerindeki daralman›n
yan› s›ra, Türkiye'ye gelen yabanc›
ziyaretçilerin say›s›ndaki düflüfle
paralel olarak turizm gelirlerinin de
azalmas›n›n etkisiyle cari aç›ktaki
geniflleme devam etmektedir. Cari
aç›¤›n GSY‹H'ye oran›n›n 2006'da
%6,7 seviyesinde gerçekleflece¤i
tahmin edilmektedir.

Cari aç›¤›n finansman›nda geçmifl
dönemlerde önemli bir paya sahip
olan k›sa vadeli portföy yat›r›mlar›,
giderek yerini do¤rudan yat›r›mlar ile
büyük bir bölümü özel sektörce
sa¤lanan uzun vadeli kredilere
b›rakm›flt›r. 2005 y›l› Ocak-Aral›k
döneminde yaklafl›k 9,7 milyar dolar
olan uluslararas› do¤rudan yat›r›m
girifli, 2006 y›l›n›n Ocak-Kas›m
döneminde 18,3 milyar dolara
ulaflm›flt›r.

‹MKB-100 endeksi 2006 y›l›nda
çok iniflli-ç›k›fll› bir seyir izlemifltir.
Y›l içinde elde edilen en yüksek
kapan›fl seviyesi 27 fiubat tarihinde
kaydedilen 47.728 olurken, endeks
y›l› 39.117 gibi geçen y›l sonu
de¤erinin (39.777) alt›nda bir
puandan kapam›flt›r.

Türkiye ekonomisindeki geliflmeler

D›fl Ticaret Hacmi
(milyar ABD dolar›)

160
189

222

05 0604



yüksek talep
2006 y›l› karton ambalaj sektörü için dünyadaki
sektörel geliflmelerin olumlu seyrine paralel
olarak ihracat ve iç pazarda talebin canl›
oldu¤u bir dönem olmufltur.

2006
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Çin kaynakl› rekabetçi etkinin orta
ve uzun vadede di¤er sektörlerde
oldu¤u gibi karton sektöründe de
görülece¤i bir gerçektir.



Sektörel geliflme ve trendler
2006 y›l› özellikle 2. yar›s›ndan
itibaren Türkiye'de karton ambalaj
sektörü için iyi bir dönem olmufltur.
Dünyadaki sektörel geliflmelerin
olumlu seyrine paralel olarak ihracat
ve iç pazarda talebin canl› oldu¤u
gözlemlenmifltir.

Döviz kurlar›n›n düflük seyretti¤i
dönemlerde afl›r› düflük fiyatlarla
ithalat yap›lmas› ve özellikle
Uzakdo¤u'da kurulan yeni tesislerin
kapasite fazlas› yaratarak Türkiye'ye
damping flartlar›nda karton satmas›,
sektör aç›s›ndan adil olmayan bir
rekabet ortam› yaratmaktad›r. 2005
y›l›nda en belirgin sektörel olgu
olarak karfl›m›za ç›kan yüksek ithalat,
2006 y›l›nda global ve iç pazar
flartlar› çerçevesinde makul seviyeye
gerilemifl bulunmaktad›r.

2006 y›l› içinde;
• May›s ay›nda yaflanan döviz
kurlar›ndaki ani yükselifl ve yurt d›fl›
pazarlardaki canl›l›k nedeniyle karton
ithalat› geçen y›lki seviyesinin alt›nda
gerçekleflmifltir.
• Avrupa'da iki kufleli karton
üreticisinin üretimlerini durdurmas›
ve ayn› zamanda en büyük üreticinin
bir fabrikas›nda üretime ara vermesi,

Avrupa'da kapasite-tüketim iliflkisini,
bir ölçüde de olsa denge konumuna
do¤ru de¤ifltirmifltir. Bunun
sonucunda Avrupa'dan damping
koflullar›nda karton ithalat› hacminde
azalma gözlenmifltir.
• Çin'de ve Suudi Arabistan'da
kurulan yeni karton fabrikalar›n›n
ürünleri lojistik konusundaki
sorunlara ra¤men ülkemize gelmeye
bafllam›flt›r.

Türkiye'de kufleli karton sektöründe
yerli üretimin tüketimden az oldu¤u
ve tüketimin y›llar içinde artmaya
devam edece¤i göz önüne al›n›rsa
ithalat›n kaç›n›lmaz oldu¤u ve
önümüzdeki y›llarda da sürece¤i bir
gerçektir. Önemli olan baflta Avrupa
olmak üzere, dünyadaki arz-talep
dengesizli¤i nedeniyle ithalat›n
dampinge dönüflmemesidir.
Arz-talep dengesi konusunda
belirleyici unsur Avrupa ve
dünyadaki genel ekonomik canl›l›k
olacakt›r. ‹thal karton fiyatlar›n›n
en büyük belirleyenlerinden biri
konumunda olan düflük döviz kuru
da ithalat› afl›r› rekabetçi hale
getirmektedir. Döviz kurlar›n›n seyrini,
dünyadaki genel ekonomik durum
ve Türkiye'nin ekonomik ve siyasi
istikrar› belirleyecektir.

2006 y›l›nda AB karton sektöründe
özellikle dikkati çeken geliflme,
küçük ve verimsiz üretim hatlar›n›n
h›zla kapanmas›, yerlerine nispeten
daha büyük makinalar›n tevsii
edilmesidir. Yeni makina siparifli
ise eskiye göre azalm›flt›r. Dünyada
ve özellikle Çin'de, AB ölçeklerine
göre çok daha yüksek kapasitede
makinalar›n devreye girdi¤i
görülmektedir. Çin'in kendi
tüketiminin de h›zla artmakta oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, uzun vadede
bu durumun Türkiye'ye olumsuz
bir etkisinin olmayaca¤› söylenebilir.
Ancak, Çin kaynakl› rekabetçi etkinin
orta ve uzun vadede di¤er
sektörlerde oldu¤u gibi karton
sektöründe de görülece¤i bir
gerçektir.
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Kartonsan mevcut ürün çeflitleri ile say›s›z
sektörün ambalajlama ihtiyac›na cevap
vermektedir.

2006

20

genifl ürün portföyü



Kartonsan’›n Brüt Üretimi
(bin ton)

151 149 140

05 0604

Kartonsan’›n Toplam Sat›fllar›
(bin ton)

153
134

152

05 0604

Kartonsan’›n Toplam Sat›fllar›
(milyon YTL)

121

104
119

05 0604

Sürdürülen liderlik
Türkiye geri dönüflümlü ka¤›ttan
üretilmifl kufleli karton tüketiminin
%40'a yak›n bölümünü karfl›layan
Kartonsan, 2006 y›l›nda da pazar
lideri konumunu pekifltirerek
sürdürmüfltür.

Kartonsan mevcut ürün çeflitleri ile
baflta g›da olmak üzere, ilaç,
deterjan, kibrit, parfümeri, tekstil,
oluklu laminasyon, k›rtasiye
ambalajlar›, cam eflya ve küçük
beyaz eflya ambalajlar›, kitap ve
defter kab› gibi say›s›z sektörün
ambalajlama ihtiyac›na cevap
vermektedir.

‹ki döneme ayr›lan bir faaliyet y›l›
2006 y›l›, sergiledi¤i ekonomik
konjonktür itibariyle iki ayr› döneme
ayr›lmaktad›r. Y›l›n ilk çeyre¤inde,
YTL'nin afl›r› de¤erlenmesi
sonucunda zor bir ifl ortam› egemen
olmufl ve ekonomik faaliyete kat›lan
hemen hemen tüm oyuncular negatif
olarak etkilenmifllerdir.

Kufleli karton sektörü de bu
makroekonomik ortamdan fazlas›yla
nasibini alm›fl; sert geçen k›fl
mevsimi koflullar›n›n da eklenmesiyle
talep belirgin bir flekilde düflmüfl,
stoklar artmaya devam etmifltir.

Y›l›n ikinci çeyre¤inde ise, döviz
kurunda yaflanan yukar› yönlü
hareketlenme ile birlikte May›s

ay›ndan itibaren konjonktür terse
dönmüfl ve artan taleple beraber
kufleli karton stoklar›nda h›zl› düflüfl
bafllam›flt›r. Bu süreç, kufleli karton
sektörünü olumlu etkilemifl ve h›zl›
bir toparlanma yaflanm›flt›r. Y›l›n son
çeyre¤inde ise, ihracat›n da önemli
deste¤iyle sat›fllar yüksek bir seyir
izlemeye devam etmifltir.

Ayn› dönemde, enerji ve özelde
do¤algaz cephesinden gelen yo¤un
maliyet bask›s›, sektör faaliyet
kârlar›ndaki art›fl›n s›n›rl› seviyede
kalmas›na neden olmufltur. Enerji
maliyetinin yaratt›¤› fiyat bask›s›n›n
devam etmesi beklenirken, hurda
ka¤›t fiyat seviyelerinde görülen
global çapl› art›fl›n da faaliyet kârlar›
üzerinde s›n›rlay›c› bir etki yaratmas›
olas›d›r.

Kartonsan'da üretim, sat›fllar ve
ihracatta kaydedilen geliflmeler
2006 y›l›nda Kartonsan'›n brüt üretimi
139.655 ton (2005 y›l›nda 148.841
ton) olarak gerçekleflmifltir.

Toplam sat›fllar %14 art›flla 119,3
milyon YTL (2005 y›l›nda 104 milyon
YTL) olmufltur. Yat›r›m çal›flmalar›
nedeniyle 3 hafta boyunca üretime
ara verilen Temmuz sonu-A¤ustos
ilk yar›s› döneminde oluflan kayba
karfl›n, sat›fllar toplam üretimi
yaklafl›k 12.000 ton aflm›fl; stok
rakamlar› ise 2006 bafllang›ç
seviyesinin alt›na inmifltir.
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Kartonsan'da 2006 y›l› faaliyetleri



Kartonsan’›n Sat›fllar›n›n Da¤›l›m›
(%)

24 (Yurt d›fl›)

76 (Yurt içi)

Kartonsan’›n Toplam ‹hracat›
(bin ton)

33
29

37

05 0604

Kartonsan’›n Toplam ‹hracat›
(milyon YTL)

24
22

30

05 0604
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Kartonsan'›n 2006 y›l› toplam
sat›fllar›n›n %76's›n› yurt içi, %24'ünü
ise yurt d›fl› sat›fllar oluflturmufltur.

Kartonsan son y›llardaki etkin ihracat
stratejisini 2006 y›l›nda da sürdürmüfl
ve 36.800 tona ulaflan ihracat›yla
fiirket tarihinin en yüksek ihracat
tonaj›na ulaflm›flt›r. Sat›fllar›n›n
yaklafl›k %20'sini ihracata ay›ran
Kartonsan, yurt d›fl› sat›fllar›n›n
sonucunda 20,3 milyon dolarl›k
ihracat geliri elde etmifltir. 2006
y›l›nda gerçeklefltirilen ihracat›n ürün
bileflenleri incelendi¤inde, ilk s›ray›
%64 ile Exprint'in ald›¤›, bunu
s›ras›yla %12 ve %24'lük paylar ile
Luxtriplex ve Normprint'in izledi¤i
görülmektedir.

fiirket, pazar çeflitlili¤ini
sa¤layabilmek amac›yla farkl›
ülkelere ihracat imkânlar›n›
araflt›rmaya ve gerekli giriflimleri
gerçeklefltirmeye 2006 y›l›nda da
devam etmifltir. Bu do¤rultuda
Yunanistan'da bir temsilcilik
anlaflmas› yap›larak bu ülkedeki
pazar pay› art›r›lm›fl, Rusya pazar›na
ilk kez girifl yap›larak Kartonsan
ürünlerinin bu ülkeye sat›fl›na
bafllanm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra,
ihracat›n devam etmekte oldu¤u
ülkelerdeki müflteriler düzenli olarak
ziyaret edilmekte ve pazar flartlar›n›n
sürekli izlenmesi suretiyle müflteri
alg›s›n›n güçlendirilmesine ve sat›fl
olanaklar›n›n art›r›lmas›na
çal›fl›lmaktad›r.

Balkanlar, Rusya, Ukrayna gibi
ülkeler Kartonsan'›n ana ihracat
alan›n› olufltururken toplam 14 ülkeye
sat›fl gerçeklefltirilmifltir.

Etkin iletiflim ve pazarlama, artan
müflteri memnuniyeti
Kartonsan'›n pazarlama-sat›fl
stratejisinin temelini yüksek kaliteli
ürünleri müflterilerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda en h›zl› flekilde
sunabilmesi oluflturmaktad›r.

Müflteri taleplerinin zaman›nda ve
eksiksiz karfl›lanmas›n› sa¤lamak
üzere etkin üretim planlamas›,
ihtiyaçlardaki de¤iflime paralel yeni
ürün gelifltirme, denge fiyat
seviyelerinin tespiti, müflteriye uygun
ödeme flartlar›n›n sunulmas›, lojistik
çözümleri ve sorunsuz teslimat,
yeterli ürün stokunun tutulmas›
pazarlama-sat›fl politikas›n›n ayr›lmaz
bileflenleridir.

Kartonsan'›n her türlü faaliyetine
çerçeve teflkil eden üçlü entegre
yönetim sistemi, fiirketin, pazar
pay›n›n veya bir di¤er deyiflle kaliteli
kartonla efl anlaml› hale gelen
Kartonsan markas›n›n korunmas›nda
büyük role sahiptir. Kartonsan 2006
y›l›nda da üretim ve yönetim
süreçlerinin iyilefltirilmesi ve daha
da ileriye tafl›nmas›na yönelik
çabalar›n› sürdürmüfl; ürün kalitesi
ve müflteri memnuniyetinin art›r›lmas›
özel önem verilen bafll›klar olmaya
devam etmifltir.

Kartonsan son y›llardaki etkin ihracat
stratejisini 2006 y›l›nda da sürdürmüfl ve
tarihinin en yüksek ihracat tonaj›na ulaflm›flt›r.



fiirket, aktif müflteri iliflkileri politikas›
dahilinde 2006 y›l› içerisinde, müflteri
memnuniyetini yak›ndan izlemek ve
de¤erlendirmek amac› ile müflteri
ziyaretleri düzenlemifl, müflterilere,
Kartonsan fabrikas›nda ka¤›t-karton
konulu e¤itim seminerleri verilmifltir.

Müflteri memnuniyetinin gelifltirilmesi
çal›flmalar› kapsam›nda, halen
sadece “müflterilere özel”
üretimlerde verilen ürün analiz
sertifikalar›n›n, 2007 y›l›ndan itibaren,
stoktan sevk edilen ürünlerde de
verilebilmesine olanak tan›yacak
sistem çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Dünyan›n en büyük matbaac›l›k ve
ka¤›t fuar› olarak de¤erlendirilen
Drupa 2004'e kat›larak sektörünü
baflar›yla temsil etmifl bulunan
Kartonsan, Drupa 2008'e kat›l›m için
gerekli çal›flmalara bafllam›flt›r.

Maliyet azalt›c› ve verim art›r›c›
uygulamalar
Kartonsan kârl›l›¤›n› ve gelir taban›n›
sürdürülebilir k›lmak amac›yla 2006
y›l›nda da maliyet azalt›c› ve verim
art›r›c› çal›flmalar›na devam etmifltir.

Kartonsan sürekli bir yat›r›m program›
dahilinde üretim tesisini
modernlefltirmeye ve maliyet
unsurlar›n› izleyerek maliyet azalt›c›
ve verim art›r›c› uygulamalara yer
vermeye odaklanm›flt›r. Bu
çal›flmalarda sat›nalma ve tedarikten
bafllamak üzere tüm üretim
aflamalar›nda maliyet taban›n›n
optimizasyonunu sa¤lamak
amac›yla, sapmalar›n kontrol alt›nda
tutulmas›, kaliteden taviz vermeden
hammadde maliyetlerinin afla¤›
çekilmesi, temel gider kalemlerinden
olan enerji maliyetlerinin düflürülmesi
amaçlanmaktad›r.

Kartonsan yat›r›m program›
Kartonsan, 2006 y›l›nda stratejik
yat›r›m plan›na uygun olarak, üretim-
çevre-insan üçgeninde toplam
kaliteyi art›rmay› hedefleyen
iyilefltirme ve gelifltirme yat›r›mlar›n›
sürdürmüfltür.

2006 y›l› için öngörülen 3 adet projeyi
yat›r›m program› kapsam›nda
baflar›yla tamamlayan Kartonsan,
2007 ve sonras›nda tamamlanmas›
öngörülen 36 proje kapsam›ndaki
çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürmüfltür.
fiirketin 2006 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i
yat›r›mlar›n toplam tutar› 3,5 milyon
Euro olmufltur.

Tamamlanan yat›r›mlar

2006 y›l›nda bafllayan ve
tamamlanan yat›r›mlar

KM2 yafl k›s›m elek regüle sistemi
modernizasyonu
Ekonomik ömrünü tamamlayan ve
art›k yedekleri üretilmeyen mevcut
regüle sistemi, son teknoloji ile
de¤ifltirilmifl; çift tarafl› çal›flan regüle
klapeleri tek tarafl› duruma getirilerek
daha dengeli kontrol sa¤lanm›flt›r.
Bu proje ile, yafl k›s›m regüle
klapeleri kaynakl› ar›zalar ortadan
kald›r›lm›fl ve verimlilik art›fl›
sa¤lanm›flt›r.

KM2 1. kurutma grubu üst ele¤ine
duocleaner eklenmesi
KM2 üst kat›nda, 1. hamur kullan›m›
1. kurutma grubu üst ele¤inde yo¤un
kirlenmeye yol açmakta; bu durum
ise üretilen kartonda markalamalara
neden olmaktayd›. Müflteri
flikayetlerine neden olan durumu
ortadan kald›rmak amac›yla 2006
y›l›nda üst ele¤e bir duocleaner
eklenmifl ve markalaman›n önüne
geçilmifltir.
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KM2 tampon turn-up sistemi
Manuel olarak ve kurdele yard›m›
ile gerçeklefltirilen tampon
de¤iflimlerinin ortaya ç›kard›¤› riskleri
ve zaman zaman meydana gelen
karton kopmalar›n› engellemek üzere
gerçeklefltirilen turn-up yat›r›m› ile
tampon de¤iflimi otomatik olarak
yap›lmaya bafllanm›flt›r.

2005 y›l›nda bafllayan ve 2006
y›l›nda tamamlanan yat›r›mlar

Fabrika güvenlik sistemi (kamera)
Fabrika güvenli¤inde kullan›lan ve
teknolojik ömrünü tamamlam›fl
bulunan kamera sistemi yenilenmifl
ve devreye al›nm›flt›r. Yeni kamera
sistemi, tesis güvenli¤ini art›rm›fl
tesis çevresi, d›fl› ve içinin çok daha
etkin gözlem alt›nda tutulabilmesini
sa¤lam›flt›r.

KM2 kufle girifli (2), denkleme (1),
mal sar›c› (1) ve 3. pres (1) için
pnömatik osilatörlü raspa
KM2 tesisinde kullan›lan
konvansiyonel ve kendi a¤›rl›¤› ile
çal›flan raspalar pnömatik osilatörlü
raspalarla de¤ifltirilmifltir.
Tamamlanan bu proje etkin yüzey
temizli¤i sa¤lam›fl; markalama, kufle
karton tozu ve elyaf tozunu gidererek
karton kalitesine olumlu yönde katk›
yapm›flt›r.

Paratonerlerin de¤iflimi ve elektronik
sistemlerin korunmas›
Tesisteki mevcut radyoaktif
paratonerler, yar›lanma ömrü
aç›s›ndan ömrünü tamamlad›¤›ndan
aktif paratonerler ile de¤ifltirilmifl ve
entegre yönetim sistemi kapsam›nda
yer alan iyilefltirme projesi
tamamlanm›flt›r.

KM1 buhar kondense sistemi
iyilefltirmesi
KM1 tesisinin buhar tüketiminin
düflürülmesi hedefi ile ele al›nan
bu proje kapsam›nda, mevcut
kondenstoplar yenilenmifl ve kontrol
sistemlerinde iyilefltirmeler
yap›lm›flt›r.

KM2' de FC kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›
KM2 tesisinde daha önceki y›llarda
bafllat›lan ve ana amac› enerji
tasarrufu olan çal›flmalara 2006 y›l›
içinde de devam edilmifltir.

Kaplama mutfa¤› COROS
otomasyon sisteminin güncellemesi
Teknolojik ömrünü tamamlam›fl olan
COROS otomasyon sistemi,
kontrolün DCS kapsam›na al›nmas›
ile devre d›fl› b›rak›lm›flt›r.

DCS sistemi operatör istasyonlar›
Tesiste gerekli ilave operatör
istasyonlar› için, yeni teknoloji ürünü
ve sunucu-müflteri mimarisi ile
çal›flan operatör istasyonlar› al›nm›fl
ve kullan›ma sunulmufltur.

Salmastra sistemlerinin iyilefltirilmesi
Bak›m periyotlar›n›n uzat›lmas› ve
dolay›s› ile bak›m maliyetlerinin
düflürülmesi hedefi ile bafllayan
projede montajlar tamamlanm›fl olup
sistemlerin verimlili¤i izleme alt›na
al›nm›flt›r.

Duocleaner sistemleri revizyonu
Temizleme sistemlerinde yap›lmas›
planlanan teknolojik iyilefltirme
çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.

Kaplin iyilefltirme projesi
Standart kaplin uygulamas›
tamamlanm›fl olup rulman
ömürlerinde etkisini göstermifltir.

KM2 hamur haz›rlama
modernizasyonu ve
Beyazlatma Tesisi
Mekanik ömrünü tamamlayan ve
kapasite problemi yaratan KM2
13. hattaki teksif ele¤i disk filtre ile
de¤ifltirilmifltir. 12. ve 14. hatlarda
ise, kapasite ve kalite art›r›m›na
yönelik temizleme ve beyazlatma
sistemleri kurulmufl ve devreye
al›nm›flt›r. Sistemin kabulü ile ilgili
testler devam etmektedir.

Kartonsan 2006 y›l›nda da üretim ve yönetim
süreçlerinin iyilefltirilmesi ve daha da ileriye
tafl›nmas›na yönelik çabalar›n› sürdürmüfltür.



Devam eden yat›r›mlar

Enerji santral› yüksek gerilim
kesicilerinin de¤iflimi
Enerji santral›nda bulunan ve
tesis-çal›flan güvenli¤ini tehlikeye
sokan kesicilerin de¤ifltirilmesini
amaçlayan proje ile ilgili
malzemelerin sat›n alma ifllemleri
gerçeklefltirilmifl olup montaj› için
her iki makinan›n durdurulaca¤›
uygun zaman beklenmektedir.

Enerji santral› yüksek gerilim
sistemine parafudr tesisi kurulmas›
Jeneratörlerin yanmalar›na yol
açabilen yüksek gerilimi topra¤a
deflarj etmeyi sa¤layacak olan bu
proje ayn› zamanda tesis güvenli¤ine
de önemli katk›da bulunacakt›r. Proje
ile ilgili malzemelerin sat›n alma
ifllemleri gerçeklefltirilmifl olup
montaj› için her iki makinan›n da
durdurulaca¤› uygun zaman
beklenmektedir.

Kartonsan'›n insan kayna¤›
Geliflimin kaliteli iflgücü-kaliteli ürün
ekseninde sa¤lanaca¤›na inanan
Kartonsan; güvenilir, araflt›rmac›,
sorumlu, güçlü vizyonu olan,
geliflime odakl›, uyumlu bir insan
kayna¤›na sahiptir.

2006 y›l› sonu itibar›yla Kartonsan'da
269 kifli çal›flmaktad›r. Çal›flanlar›n
%13'ü Genel Müdürlü¤ün farkl›
birimlerinde, %87'si ise Kocaeli'ndeki
Kartonsan fabrikas›nda görev
yapmaktad›r. Kartonsan
çal›flanlar›n›n %31'i beyaz, %69'u
ise mavi yakal›d›r.

Kartonsan, çal›flanlar›n›n teknik ve
mesleki yetkinliklerini güncel tutmaya
büyük önem vermektedir. fiirket, bu
kapsamda çal›flanlar›na mesleki ve
teknik e¤itim imkânlar› sunmaya
2006 y›l›nda da devam etmifltir. 2006
y›l›nda çal›flan bafl›na e¤itim süresi
10,72 saat olurken, 50 farkl› e¤itim
çal›flmas› düzenlenmifltir.

Kartonsan çal›flanlar›n›n %60'›
sendikal›d›r. fiirket, 2006 y›l›nda
sendikal› çal›flanlar›na mevcut toplu
ifl sözleflmesi hükümlerini eksiksiz
uygulam›flt›r.
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‹K temel demografik veriler
2005 2006

Ortalama Ortalama
Toplam çal›flan say›s› 466 465
Kartonsan 277 271
Müteahhit 189 194
Erkek 250 245
Kad›n 27 26
Yafl ortalamas› 38,5 39

‹K e¤itim durumuna iliflkin veriler
2005 2006

Yüksek lisans ve doktora 11 9
Lisans 38 37
Meslek yüksek okulu 11 22
Lise 170 161
‹lkö¤retim 47 42
1 yabanc› dil bilen 32 32
2+ yabanc› dil bilen 5 4

Yard›mlar (YTL)
‹lkö¤retim okullar› ba¤›fllar 475
Sosyal amaçl› yard›mlar 1.900
Dernek ve vak›flar* 13.438
Kamu kurumlar› 5.929
Toplam 21.742

*E¤itim ve spor amaçl›
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Kendi enerjisini üreten sanayi tesisi
Kartonsan, 11 y›ld›r “kaliteli ve
kesintisiz” enerji üretimini olanakl›
k›lmak ve do¤al kaynaklar›n etkin ve
verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla kendi elektrik ve buhar
enerjisini üretmektedir.

Do¤al gaz kullanarak dört adet turbo-
jeneratör ve at›k ›s› kazan› ile 14
MWs elektrik üretimi, 47 ton/saat
buhar üretimi gerçeklefltiren ve
üretti¤i elektrik enerjisi fazlas›n› da
enterkonekte sistem üzerinden satan
Kartonsan, 2006 y›l›nda politika
de¤iflikli¤ine gitmifltir: 1 Kas›m
2006 tarihi itibariyle, do¤algaz
fiyatlar›ndaki afl›r› art›fl nedeniyle
bir türbin devre d›fl› b›rak›larak
3 türbin ile çal›fl›lmaya devam
edilmifltir. Elektrik enerjisinin eksik
kalan k›sm›n›n sistemden al›nmas›,
buhar enerjisinin eksik kalan k›sm›n›n
ise do¤algaz kazan›ndan
sa¤lanmas› öngörülmüfltür.

2006 y›l›nda bu kapasite azalmas›n›n
da etkisiyle Kartonsan toplam 119,8
milyon KWs elektrik enerjisi üretmifltir.

Kartonsan'›n çevre ve toplum
sorumlulu¤u
Tüm faaliyetlerini yürürlükteki ilgili
yasa mevzuat çerçevesinde yürüten
Kartonsan'›n “kaliteli ürünler-kaliteli
yaflam” anlay›fl›, üretim sürecinde
ve toplumsal davran›fl tarz›nda
kendini göstermektedir.

fiirketin genifl anlamdaki entegre
yönetim sistemi taahhüdü
• çal›flanlar›na ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤ini gözeten uygar bir
çal›flma ortam› sa¤lamay›,
• faaliyet gösterdi¤i topluma katk›da
bulunmay›,
• üretim faaliyetinin çevre etkisini en
aza indirmeyi de kapsamaktad›r.

5.000 m3/gün kapasiteli bir ar›tma
sistemine sahip olan tesislerinde
çevre dostu üretim uygulamalar›yla
dikkat çeken Kartonsan, üretimde
yüksek oranda at›k ka¤›t
kullanmakta, her y›l güncelledi¤i
yat›r›m program›yla üretiminin
çevreye verebilece¤i olas› zarar› en
aza indirmeye yönelik pek çok
yat›r›m› hayata geçirmektedir.

Kartonsan, 2006 y›l›nda Ka¤›t-Karton
Ambalaj At›¤› Geri Dönüflüm Tesisi
Lisans'› alm›flt›r. fiirket, ayn› y›l içinde,
çal›flanlar›na ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda 1,65 adam/saat e¤itim
vermifltir.

Kartonsan, toplumsal katk›
çal›flmalar› çerçevesinde,
• Kocaeli'nin ‹zmit ilçesinde bulunan
Kartonsan ‹lkö¤retim Okulu'na
sponsorlu¤unu sürdürmektedir.
Halen 250 ö¤rencinin e¤itim ve
ö¤retim gördü¤ü ilkö¤retim okulunun
ihtiyaçlar› periyodik olarak Kartonsan
taraf›ndan karfl›lanmakta; okuldaki
tüm faaliyetlerin ça¤dafl bir ortamda
sürdürülmesi için gerekli yat›r›mlar
gerçeklefltirilmektedir.
• Kartonsan topluma katk›
amac›yla yapm›fl oldu¤u di¤er
çal›flmalar› kapsam›nda 2006
y›l›nda toplam 21.742 YTL yard›m
gerçeklefltirilmifltir.
• Kartonsan, KASAD önderli¤inde
2006 y›l›nda bafllat›lan e¤itim
projesinin ana sponsoru olmufl ve
bu kapsamda Marmara
Üniversitesi'nden bir ö¤retim
görevlisinin Almanya'da iki y›l
sürecek sektörel e¤itiminin
giderlerinin önemli bir bölümünü
üstlenmifltir.

Kartonsan 11 y›ld›r kendi elektrik ve buhar
enerjisini üretmektedir.



Kartonsan'›n üçlü entegre
yönetim sistemi
Türkiye'de lider ve dünya
pazarlar›nda rekabetçi konumunu
sürdürmeyi hedefleyen Kartonsan,
kalite-çevre-ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
politikas› çerçevesinde;

• Kalite-Çevre-‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemlerinin etkinli¤ini
do¤ru insan, uygun teknoloji ve
gerekli mali kaynaklar› kullanarak
sürekli iyilefltirmeyi,
• Müflterilerinin istek ve beklentileri
do¤rultusunda, ürün ve hizmet
kalitesini sürekli gelifltirmeyi,
• Çal›flanlar›n›n tüm faaliyetlerinde
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem
vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen,
geliflen, paylaflan ve kat›l›mc› bir
organizasyon olmay›,
• Çevre kirlili¤ini önlemeyi, do¤al
kaynaklar› etkin ve verimli kullanmay›,
• Tüm faaliyetlerinde ilgili yasa,
yürürlükteki mevzuatlar ve di¤er
gerekliliklere uymay›,
• Çok yönlü iletiflimle müflterilerinin,
tedarikçilerinin, çal›flanlar›n›n,
ortaklar›n›n ve toplumun güven ve
memnuniyetini devam ettirmeyi
taahhüt etmektedir.

Kartonsan'›n uygulamakta oldu¤u
üçlü entegre yönetim sistemi; ISO
9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelerini
içermektedir.

2006 y›l› içerisinde, 2007 Ocak
ay›nda 3 y›ll›k süresi dolacak olan
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
ve OHSAS 18001 belgelerinin
yenilenmesi çal›flmalar›na devam
edilmifltir. Di¤er taraftan, Türk G›da
Kodeksine uyum çerçevesinde,
ISO 22000 e¤itimleri al›nm›fl olup,
2006 y›l›nda bafllayan uygulama
çal›flmalar›n›n 2007 y›l›nda
gelifltirilmesi hedeflenmektedir.

SELKA ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.
SELKA ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.,
Kartonsan'›n SELKA Holding A.fi.
vas›tas›yla pay sahibi oldu¤u dolayl›
bir ifltirakidir.

A¤›rl›kl› olarak standart d›fl› ürünlerin
pazara sunumuna arac›l›k eden
SELKA, ‹stanbul, Sefaköy'deki
depolama tesisiyle Kartonsan'a
lojistik hizmet sunmaktad›r.

8 kiflilik bir operasyonel kadroya
sahip olan SELKA, mali ifller,
bilgi ifllem, teknik hizmet ve sat›n
alma gibi destek hizmetlerini
Kartonsan'dan almaktad›r.

SELKA, 2006 y›l›nda toplam 14.045
ton (2005 y›l›nda 12.970 ton) sat›fl
gerçeklefltirerek 8,6 milyon YTL'lik
sat›fl has›lat› kaydetmifltir.
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Denetim raporu



Kartonsan Faaliyet Raporu

29

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Kurulu‘na

A- Ortakl›¤›n
1- Unvan› Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
2- Merkezi ‹stanbul
3- Ç›kar›lm›fl sermayesi 2.835.000 YTL
4- Faaliyet konusu Kufle karton üretimi ve ana sözleflmede yaz›l› di¤er ifller

B- Denetçiler
1- Ad› soyad› Süleyman Berat Akerman Hakan Hasan Ar›
2- Görev süresi 01.01.2006-31.12.2006 01.01.2006-31.12.2006
3- Ortak olup olmad›¤› Ortak de¤il Ortak de¤il

fiirket personeli de¤il fiirket personeli de¤il

C- Kat›l›nan ‹dare Meclisi Toplant›lar›
Ana sözleflme uyar›nca ayda en az bir defa toplanmas› gereken ‹dare Meclisi 2006 y›l›nda 28 defa toplant› yapm›flt›r.  
Bu toplant›lar›n tamam›na Denetleme Kurulumuz davet edilmifl ve görüflme konusunu kapsayan dosyalar taraf›m›za tevdi
edilmifltir. Sözü edilen toplant›lar›n bir k›sm›nda Denetleme Kurulumuz haz›r bulunmufltur.

D- Hesaplar, Defter ve Belgeler Üzerinde Yap›lan ‹ncelemeler
Denetleme Kurulumuz, fiirketimiz üretim, sat›fl, sat›nalma, kârl›l›k ve yat›r›m çal›flmalar›n› kapsayan ve ‹dare Meclisince
taraf›m›za gönderilen ayl›k faaliyet raporlar›n› incelemek ve ‹dare Meclisi toplant›lar›na ifltirak etmek suretiyle flirket
faaliyetleri, muhasebe ve kay›t düzeni hakk›nda devaml› bilgi edinmifl ve 3, 6, 9 ve 12’nci aylar›n son haftalar›nda tetkik
ve kontrollerde bulunmufl, kay›tlar›n zaman›nda ve muntazam tutuldu¤u sonucuna varm›flt›r.

E- Vezne Kontrolleri ve Sonuçlar› 
Türk Ticari Kanunun 353. Maddesinin 3 no’lu bendi uyar›nca 2006 y›l›nda 4 defa kasa say›m› yap›lm›fl ve kontrollerde
mevcut kay›tlara göre herhangi bir noksanl›k ve hata görülmemifltir. 

F- ‹nceleme ve Say›m Sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunun 353. Maddesi 4 no’lu bendi uyar›nca her ay›n son haftas›nda yap›lan incelemelerde mevcut
k›ymetli evrak›n defter kay›tlar›na uygun oldu¤u tespit edilmifltir. 

G- fiikayetler ve Yolsuzluklar
Denetleme Kuruluflumuza 2006 y›l›nda hiçbir flikayet intikal etmemifl, herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük duyulmam›flt›r.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu,
Ortakl›k Esas Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile ilgili genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl
bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço ortakl›¤›n an›lan tarihteki
mali durumunu 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemine ait Gelir Tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e
uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta, kâr›n da¤›t›m önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad›r.
Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve ‹dare Meclisinin aklanmas›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Denetçi Denetçi
Süleyman Berat Akerman Hakan Hasan Ar›

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Denetçiler Raporu Özeti
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Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2006 31.12.2005

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar 125.057.450 112.787.475 
Haz›r De¤erler 83.437.349 61.795.572 
Menkul K›ymetler (Net) 1 1.661.009 
Ticari Alacaklar (Net) 15.850.611 11.785.598 
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) 131.643 801.195 
Di¤er Alacaklar (Net) 7.874 2.400 
Canl› Varl›klar (Net) - - 
Stoklar (Net) 20.022.162 30.872.214 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (Net) - - 
Ertelenen Vergi Varl›klar› - - 
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 5.607.810 5.869.487 
Cari Olmayan/Duran Varl›klar 94.874.011 97.047.233 
Ticari Alacaklar (Net) 7.029 6.805 
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) - - 
Di¤er Alacaklar (Net) - - 
Finansal Varl›klar (Net) 25.378.778 25.378.777 
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (Net) 5.263.475 5.263.475 
Maddi Varl›klar (Net) 63.927.463 65.941.925 
Maddi Olmayan Varl›klar (Net) 297.024 456.251 
Ertelenen Vergi Varl›klar› - - 
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 242 - 
Toplam Varl›klar 219.931.461 209.834.708

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Bilançolar
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
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Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2006 31.12.2005

YÜKÜMLÜLÜKLER 22.471.819 22.327.071 
K›sa Vadeli Yükümlülükler 16.872.046 15.388.888 
Finansal Borçlar (Net) 1.100 - 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (Net) - - 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (Net) - - 
Ticari Borçlar (Net) 5.349.974 4.246.709 
‹liflkili Taraflara Borçlar (Net) 3.436.683 3.093.516 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) - - 
Al›nan Avanslar 138.406 199.757 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri - - 
Borç Karfl›l›klar› 5.278.517 5.652.408 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü - - 
Di¤er Yükümlülükler (Net) 2.667.366 2.196.498 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.599.773 6.938.183 
Finansal Borçlar - - 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar - - 
Ticari Borçlar - - 
‹liflkili Taraflara Borçlar - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) - - 
Al›nan Avanslar - - 
Borç Karfl›l›klar› 3.956.235 3.503.657 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 1.643.395 3.434.383 
Di¤er Yükümlülükler 143 143 
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR
ÖZSERMAYE 197.459.642 187.507.637 
Sermaye 108.973.453 108.163.453 
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi - - 
Sermaye Yedekleri 464.112 464.112 
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 464.112 464.112 
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - - 
Yeniden De¤erleme Fonu - - 
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - - 
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› - - 
Birikmifl Kârlar Zararlar ve Yasal Yedekler 77.012.625 67.465.221 
Yasal Yedekler 7.113.216 5.859.584 
Statü Yedekleri - - 
Ola¤anüstü Yedekler 69.899.409 61.605.637 
Özel Yedekler - - 
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - - 
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - - 
Net Dönem Kâr›/Zarar› 14.965.588 15.355.549 
Geçmifl Y›llar Kâr/Zararlar› (3.956.136) (3.940.698)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 219.931.461 209.834.708

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Bilançolar
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
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Cari Dönem   Önceki Dönem 
01.01.2006-31.12.2006  01.01.2005-31.12.2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (Net) 121.862.486 108.325.145 
Sat›fllar›n Maliyeti (-) (105.645.714) (87.765.704)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/Faiz+temettü+kira (net) - - 
BRÜT SATIfi KÂRI/ZARARI 16.216.772 20.559.441 
Faaliyet Giderleri (-) (8.798.008) (7.305.213)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 7.418.764 13.254.228 
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 19.077.101 14.497.865 
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) (8.105.021) (5.362.252)
Finansman Giderleri (-) (1.644.415) (1.217.443)
FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 16.746.429 21.172.398 
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar› - - 
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARARI 16.746.429 21.172.398 
Vergiler (1.780.841) (5.816.849)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 14.965.588 15.355.549 

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ: Beheri 0.001 YTL nominal 
de¤erindeki hisse bafl›na kârl›l›k: 0.0075 0.0077 

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Gelir Tablosu
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
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KARTONSAN KARTON SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
YÖNET‹M KURULUNA;

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›llara ait konsolide gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›m
tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

‹flletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n
gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir.
Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z
denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun
bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2006 tarihi
itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›llara ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas›
Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r. 
(‹stanbul, 16/02/2007)

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL 
GÜREL‹ YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K VE BA⁄IMSIZ DENET‹M H‹ZMETLER‹ A.fi.

Dr. M. Özgür GÜNEL 
Sorumlu Ortak Bafl Denetçi

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
31 Aral›k 2006 Hesap Dönemine Ait Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2006 31.12.2005

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar 134.151.144 117.099.842 
Haz›r De¤erler Not:4 89.644.016 63.656.777 
Menkul K›ymetler (Net) Not:5 80.120 1.837.579 
Ticari Alacaklar (Net) Not:7 16.619.123 12.398.864 
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) Not:8 - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) Not:9 626.201 338.791 
Di¤er Alacaklar (Net) Not:10 7.874 2.400 
Canl› Varl›klar (Net) Not:11 - - 
Stoklar (Net) Not:12 20.966.532 32.384.430 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (Net) Not:13 - - 
Ertelenen Vergi Varl›klar› Not:14 - - 
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar Not:15 6.207.278 6.481.003 
Cari Olmayan/Duran Varl›klar 77.864.492 79.927.886 
Ticari Alacaklar (Net) Not:7 7.029 6.805 
Finansal Kiralama Alacaklar›  (Net) Not:8 - - 
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) Not:9 - - 
Di¤er Alacaklar (Net) Not:10 - - 
Finansal Varl›klar (Net) Not:16 21 21 
Pozitif/Negatif fierefiye (Net) Not:17 4.871.796 4.871.796
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (Net) Not:18 5.263.475 5.263.475 
Maddi Varl›klar (Net) Not:19 67.410.325 69.313.525 
Maddi Olmayan Varl›klar (Net) Not:20 311.604 472.264 
Ertelenen Vergi Varl›klar› Not:14 - - 
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar Not:15 242 - 
Toplam Varl›klar 212.015.636 197.027.728 

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Konsolide Bilanço 
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Konsolide Bilanço 
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2006 31.12.2005

YÜKÜMLÜLÜKLER 22.182.182 21.910.172 
K›sa Vadeli Yükümlülükler 16.360.311 14.865.708 
Finansal Borçlar (Net) Not:6 1.100 - 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa 
Vadeli K›s›mlar› (Net) Not:6 - - 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (Net) Not:8 - - 
Ticari Borçlar (Net) Not:7 5.729.655 4.646.401 
‹liflkili Taraflara Borçlar (Net) Not:9 1.751.833 1.578.477 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) Not:10 - - 
Al›nan Avanslar Not:21 142.411 203.104 
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri Not:13 - - 
Borç Karfl›l›klar› Not:23 5.845.698 6.168.194 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü Not:14 - - 
Di¤er Yükümlülükler (Net) Not:15 2.889.614 2.269.532 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.821.871 7.044.464 
Finansal Borçlar Not:6 - - 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar Not:8 - - 
Ticari Borçlar Not:7 - - 
‹liflkili Taraflara Borçlar Not:9 - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) Not:10 - - 
Al›nan Avanslar Not:21 - - 
Borç Karfl›l›klar› Not:23 4.170.560 3.691.571 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü Not:14 1.651.168 3.352.750 
Di¤er Yükümlülükler Not:15 143 143 
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR Not:24 149.293 136.132 
ÖZSERMAYE 189.684.161 174.981.425 
Sermaye Not:25 2.835.000 2.025.000 
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi (480.368) (362.620)
Sermaye Yedekleri Not:26 114.989.157 113.927.022 
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 7.529 7.529 
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - - 
Yeniden De¤erleme Fonu - - 
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - - 
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 114.981.628 113.919.493 
Birikmifl Kârlar Zararlar ve Yasal Yedekler Not:27 52.556.078 41.098.861 
Yasal Yedekler 6.239.467 4.846.569 
Statü Yedekleri - - 
Ola¤anüstü Yedekler 45.487.113 36.252.293 
Özel Yedekler - - 
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› 829.498 - 
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - - 
Net Dönem Kâr›/Zarar› Not:26 17.242.877 15.298.894 
Geçmifl Y›llar Kâr/Zararlar› Not:28 2.541.417 2.994.268 
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 212.015.636 197.027.728

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Konsolide Gelir Tablosu 
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

Dipnot Cari Dönem  Önceki Dönem 
Referanslar› 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (Net) Not:36 128.602.999 112.453.174 
Sat›fllar›n Maliyeti (-) Not:36 (109.107.509) (88.837.708)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/
Faiz+temettü+kira (net) Not:36 - - 
BRÜT SATIfi KÂRI/ZARARI Not:36 19.495.490 23.615.466 
Faaliyet Giderleri (-) Not:37 (10.138.095) (9.478.622)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 9.357.395 14.136.844 
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar Not:38 20.114.820 13.994.582 
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) Not:38 (8.136.629) (5.403.986)
Finansman Giderleri (-) Not:39 (1.647.317) (1.276.365)
FAAL‹YET KÂRI/ZARARI 19.688.269 21.451.076 
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar› Not:40 - - 
ANA ORTAKLIK DIfiI PAY (16.705) (2.269)
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARARI 19.671.564 21.448.807 
Vergiler Not:41 (2.428.687) (6.149.913)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 17.242.877 15.298.894 

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ: Beheri 0,001 YTL nominal 
de¤erindeki hisse bafl›na kârl›l›k: Not:42 0,0852 0,0076 
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Karfl›l›kl›  Sermaye 

‹fltirak    Özsermaye   Eklenecek Net Birikmifl

Sermaye Emisyon Düzeltme Yasal Ola¤anüstü ‹fltirak Dönem Kârlar Özkaynak

KONSOL‹DE Sermaye Düzeltmesi Primi Farklar› Yedekler Yedekler Sat›fl Kazanc› Kâr›/Zarar› / Zararlar Toplam›

31.12.2004 2.025.000 (362.620) 7.529 113.919.493 3.614.945 32.988.076 13.253.096 165.445.519 

Transfer 1.231.624 3.264.216 (4.495.840) - 

Sermaye Art›fl› - 

Temettü (5.762.988) (5.762.988)

Dönem Kâr› / (Zarar›) 15.298.894 15.298.894 

31.12.2005 2.025.000 (362.620) 7.529 113.919.493 4.846.569 36.252.292 15.298.894 2.994.268 174.981.425 

Karfl›l›kl›  Sermaye 

‹fltirak    Özsermaye   Eklenecek Net Birikmifl

Sermaye Emisyon Düzeltme Yasal Ola¤anüstü ‹fltirak Dönem Kârlar Özkaynak

KONSOL‹DE Sermaye Düzeltmesi Primi Farklar› Yedekler Yedekler Sat›fl Kazanc› Kâr›/Zarar› / Zararlar Toplam›

31.12.2005 2.025.000 (362.620) 7.529 113.919.493 4.846.569 36.252.292 15.298.894 2.994.268 174.981.425 

Transfer 1.392.898 9.234.821 (15.298.894) 4.671.175 - 

Sermaye Art›fl› - 

‹flletmenin Sahip Oldu¤u Kendi Hisse 

Senetleri De¤iflimi 19.500 1.062.135 1.081.635 

Temettü (4.546.553) (4.546.553)

Dönem Kâr› / (Zarar›) - 17.242.877 17.242.877 

Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul ve

‹fltirak Sat.Kaz. 1.639.498 (577.473) 1.062.025 

Transfer 1.639.498 (1.639.498) - 

Sermaye Art›fl› 810.000 (137.248) (810.000) (137.248)

31.12.2006 2.835.000 (480.368) 7.529 114.981.628 6.239.467 45.487.113 829.498 17.242.877 2.541.417 189.684.161

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Konsolide Özkaynak Hareket Tablosu 
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Dipnot 01.01.2006 01.01.2005
Referanslar› 31.12.2006 31.12.2005

A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI

Net dönem kâr› 17.242.877 15.298.894

Düzeltmeler:
Amortisman (+) Not:19 Not:20 9.788.941 9.642.271 
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›ndaki Art›fl (+) Not:23 478.989 463.787 
Alacaklar Reeskont Tutar› (+) Not:7 Not:9 246.901 (149.055)
Cari Dönem fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (+) 35.087 
Konusu Kalmayan fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (-) - 
Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (+) Not:12 - 
Borçlar Prekontu (-) Not:9 (64.900) (26.356)
‹fltirak De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (+) Not:16 - 
Kur Farklar›ndan Do¤an Zarar (+) - 
Menkul K›ymet veya Uzun Vadeli Yat›r›mlardan 
Elde Edilen Kazançlar (-) - 
‹flletme Sermayesinde De¤iflikler Öncesi Faaliyet Kâr› (+) 27.727.895 25.229.541 
Ticari ‹fllemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›fl (-) Not:7  Not:9 Not:10 (4.795.355) 469.230 
Stoklarda Azal›fl (+) Not:12 11.417.898 (4.408.245)
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul K›ymetlerdeki Art›fl (-) 1.757.459 
Ticari Borçlardaki Azal›fl (-) Not:7 Not:9 1.260.817 1.655.074 
Esas Faaliyet ile ‹lgili Oluflan Nakit (+)
Faiz Ödemeleri (-)
Vergi Ödemeleri (-)
‹flletme Sermayesinde Di¤er Art›fllar/Azal›fllar (+)/(-) 889.059 552.268 
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 38.257.773 23.497.868 

B) YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMI

Mali Duran Varl›k Al›mlar› Neti (-) -  
Maddi Duran Varl›k Al›mlar› (-) Not:19 Not:20 (7.761.218) (5.245.482)
Maddi Duran Varl›k Ç›k›fllar› Net De¤eri (+) Not:18 Not:19 Not:20 36.136 2.581.193 
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+) - 
Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Nakit (7.725.081) (2.664.289)

C) F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN 
NAK‹T AKIMLARI

Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluflan Nakit Giriflleri (+) - 
K›sa Vadeli Mali Borçlardaki Art›fl (+) Not:6 1.100 (357.385)
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Art›fl (+) Not:6 - 
Ödenen Temettüler (-) (4.546.553) (5.762.988)
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit (4.545.453) (6.120.373)
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›fl 25.987.239 14.713.207 

DÖNEM BAfiI NAK‹T DE⁄ERLER Not:4 63.656.777 48.943.571 
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:4 89.644.016 63.656.777

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Numaral› Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmifltir)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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1. fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi. (fiirket) 1967 y›l›nda Türkiye’de kurulmufl olup faaliyet konusu; kufle karton
üretimi ve fiirket ana sözleflmesinde yaz›l› di¤er ifllerdir. fiirket Sermaye Piyasas› Kurulu’na (SPK) kay›tl› olup hisselerinin
%93’ü ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören statüsüne sahiptir.

fiirket’in 2006 y›l›nda çal›flan ortalama personel say›s› 277’dir. (2005: 285) fiirket’in ticari sicile kay›tl› adresi 
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No: 5 Pak ‹fl Merk. Kat: 3 Gayrettepe/‹stanbul’dur. fiirketin ana merkezi ‹stanbul olup Kullar
Köyü 41001 Kocaeli’nde fabrikas› bulunmaktad›r. 

fiirketin ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir.

Hisse Tutar› Hisse Tutar›
Ortak Ad› Pay Oran› (Nominal-YTL) (Düzeltilmifl-YTL)
Pak Holding A.fi. %28,95 820.711 31.546.981
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.fi. %19,93 564.903 21.714.097
Selka Holding A.fi. %16,94 480.368 18.460.103
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi. %2,94 83.300 3.201.936
Alfamer G›da ve Kimya San. A.fi. %0,50 14.147 543.791
Di¤er %30,74 871.571 33.506.545
TOPLAM %100 2.835.000 108.973.453

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle fiirket’in ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› afla¤›daki gösterilmifltir,

31 Aral›k 2006

Kartonsan Dönkasan Selka Holding Selka ‹ç D›fl
Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl›

Nominal YTL Üzerinden (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL)
Kartonsan - - 49 3.174.882 99,64 21.578.822 - -
Selka Holding 16,94 18.460.103 1 64.793 - - 99,27 8.437.544
Di¤er 83,06 89.840.564 50 3.239.675 0.36 77.964 0,73 62.047
Toplam Sermaye 100 108.300.667 100 6.479.350 100 21.656.786 100 8.499.591

31.12.2005

Kartonsan Dönkasan Selka Holding Selka ‹ç D›fl
Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl›

Nominal YTL Üzerinden (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL)
Kartonsan - - 49 3.174.882 99,64 21.578.822 - -
Selka Holding 16,94 18.322.889 1 64.793 - - 99,27 8.437.544
Selka ‹ç ve D›fl Tic. 1 1.081.634 - - - - - -
Di¤er 82,06 88.758.930 50 3.239.675 0.36 77.964 0,73 62.047
Toplam Sermaye 100 108.163.453 100 6.479.350 100 21.656.786 100 8.499.591

fiirketin karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinde bulundu¤u Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi. 11.08.2006 tarihi itibariyle sahibi oldu¤u
flirketimizdeki ortakl›k paylar›n›n tamam›n› yine flirketimiz ortaklar›ndan olan Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.’ye
10.08.2006 tarihinde ‹MKB’de 2. seansta oluflan a¤›rl›kl› ortalama fiyat üzerinden (Beher 1-YTL nominal bedel için
159,041-YTL) toplam 3.101.299,50-YTL peflin bedel ile satm›flt›r. Sat›fl sonras›nda Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.'nin
flirketimizdeki ortakl›k pay› kalmam›fl, Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.'nin Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret
A.fi.'ndeki ifltirak oran› %1,98'den %2,94'e yükselmifltir. 
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fiirketimiz ile Ba¤l› ortakl›¤› “Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.” aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinden kaynaklanan Sermaye
eliminasyonu revize edilerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

fiirket 29.11.2006 Tarihli Yönetim Kurulu karar› ile 100.000.000-YTL kay›tl› sermaye tavan› içerisinde 2.025.000-YTL olan
ödenmifl sermayesini 810.000-YTL (tamam› ‹fltirak Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›ndan karfl›lanmak üzere) bedelsiz art›r›larak
(%40 oran›nda) 2.835.000-YTL’ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Sermaye art›r›m ifllemleri 27.12.2006 tarihinde ticaret
sicilinde tescil edilerek tamamlanm›flt›r.

Bundan böyle konsolide mali tablolarda ve dipnotlar›nda fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› “Topluluk” olarak adland›r›lacakt›r.

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.01. Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Topluluk muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk liras› cinsinden, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun yay›nlam›fl oldu¤u tebli¤lere ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak haz›rlamaktad›r. 

Bu mali tablolar tarihi maliyet esas›na göre tutulan yasal kay›tlar›n, Yeni Türk liras›n›n genel sat›n alma gücüyle yeniden
düzeltilmesini de kapsayan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
Aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Standartlar›na uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve
s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. 

2.02. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤”i (Tebli¤) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmifltir. Tebli¤’e göre dileyen iflletmeler, 31 Aral›k 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren y›ll›k veya ara hesap
döneminden bafllamak üzere, bu Tebli¤ hükümlerini uygulamaya bafllayabilirler. Bunun yan› s›ra, Tebli¤’in Otuz
dördüncü K›s›m-Muhtelif Hükümler Ek Madde 1, mali tablo ve raporlar›n zorunlu olarak bu Tebli¤ hükümlerince
düzenlenece¤i ilk hesap döneminin bafl›na kadar geçen süre zarf›nda, mali tablo ve raporlar›n Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›’na (UFRS) göre düzenlenmesinin ve kamuya aç›klanmas›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme ve
ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu belirtmektedir. 

Yeni Türk liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle al›m gücünde oluflan de¤iflim sonucunda mali tablolardaki enflasyon
etkilerinin giderilmesi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine dayanmaktad›r. Tebli¤’e göre, hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para
birimiyle haz›rlanan mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m gücünde, geçmifl raporlama dönemlerine ait
rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir. 

Y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin bafl›ndaki fiyat
endeksi rakam›n›n iki kat›n› aflmas› ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n, hesap döneminin bafl›na
göre %10 veya daha fazla bir oranda artmas› halinde içinde bulunulan y›ll›k hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon
dönemi bafllar. Yukar›da belirtilen süreden daha k›sa bir sürede fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›na ulaflmas› halinde de
y›ll›k mali tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi bafllar. 

Endeksleme ifllemi, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat
Endeksi (TEFE)’nin esas al›nd›¤› düzeltme katsay›lar› ile yap›lmaktad›r. 

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17.03.2005 tarih 11/367 nolu karar› ile yüksek enflasyon dönemi 2005 y›l› itibariyle sona
ermifl olup 01.01.2006-31.12.2006 dönemi için ekli mali tablolar herhangi bir düzeltme ifllemine tabi tutulmam›flt›r. Ekli
mali tablolardaki parasal olmayan k›ymetler 31.12.2004 tarihine kadar tafl›nm›fl de¤erleri üzerinden mali tablolarda yer
almaktad›r. 
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Yukar›da bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli uygulamalar afla¤›daki gibidir:
• Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde haz›rlanm›fl mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m gücünde,
geçmifl raporlama dönemlerine ait de¤erler ise, yine en son bilanço tarihine endekslenerek ifade edilmektedir.
• Parasal varl›k ve borçlar, halihaz›rda, bilanço tarihindeki parasal birim ile ifade edildi¤inden, endekslenmemektedir.
• Parasal olmayan varl›k ve borçlar ile özsermaye hesaplar›, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak
endekslenmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› aktife girdi¤i y›l›n ilgili ay›n›n düzeltme katsay›lar› ile
endekslenmektedir.
• Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ay›n düzeltme katsay›lar› kullan›larak endekslenmektedir.
• Önceki dönem mali tablolar›, en son bilanço tarihindeki al›m gücüne getiren genel enflasyon endeksi kullan›larak
düzeltilmektedir.
• Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosuna net parasal kazanç veya zarar olarak dahil
edilmifltir.
• Sermaye kalemlerinin düzeltiminden yeniden de¤erlemeden dolay› oluflan sermayeye bedelsiz ilavelerin etkileri iptal
edilmifl ancak geçmifl y›l kârlar› ve benzeri kalemlerin etkileri yasal tarihinden itibaren düzeltilmifltir.

2.03. Konsolidasyon Esaslar›
Ba¤l› Ortakl›klar, fiirket’in ya do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde flirketlerdeki
hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya oy kullanma hakk›n›n %50’den
fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iflletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle mali ve iflletme politikalar›n› fiirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u
flirketleri ifade eder. 

31 Aral›k 2006

Kartonsan Dönkasan Selka Holding Selka ‹ç D›fl
Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl›

Nominal YTL Üzerinden (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL)
Kartonsan - - 49 3.174.882 99,64 21.578.822 - -
Selka Holding 16,94 18.322.889 1 64.793 - - 99,27 8.437.544
Di¤er 83,06 89.840.564 50 3.239.675 0.36 77.964 0,73 62.047
Toplam Sermaye 100 108.163.453 100 6.479.350 100 21.656.786 100 8.499.591

fiirketin karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinde bulundu¤u Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi 11.08.2006 tarihi itibariyle sahibi oldu¤u
flirketimizdeki ortakl›k paylar›n›n tamam›n› yine flirketimiz ortaklar›ndan olan Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.ye
10.08.2006 tarihinde ‹MKB’de 2. seansta oluflan a¤›rl›kl› ortalama fiyat üzerinden (Beher 1-YTL nominal bedel için 
159,04-YTL) toplam 3.101.299,50-YTL peflin bedel ile satm›flt›r. Sat›fl sonras›nda Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.'nin
flirketimizdeki ortakl›k pay› kalmam›fl, Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.'nin Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret
A.fi.'ndeki ifltirak oran› %1,98'den %2,94'e yükselmifltir. 
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fiirketimiz ile Ba¤l› ortakl›¤› “Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.“ aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinden kaynaklanan Sermaye
eliminasyonu revize edilerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

31.12.2005

Kartonsan Dönkasan Selka Holding Selka ‹ç D›fl
Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl› Oran Kay›tl›

Nominal YTL Üzerinden (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL)
Kartonsan - - 49 3.174.882 99,64 21.578.822 - -
Selka Holding 16,94 18.322.889 1 64.793 - - 99,27 8.437.544
Selka ‹ç ve D›fl Tic. 1 1.081.634 - - - - - -
Di¤er 82,06 88.758.930 50 3.239.675 0.36 77.964 0,73 62.047
Toplam Sermaye 100 108.163.453 100 6.479.350 100 21.656.786 100 8.499.591

Konsolide ifllemi öncelikle Selka Holding ve Selka ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. aras›nda yap›lm›flt›r. Daha sonra Dönkasan A.fi.'nin
müflterek yönetime tabi flirket olmas› nedeniyle %50’si mali tablolara aktar›lm›fl ve Kartonsan A.fi. bünyesinde tüm
flirketler konsolide edilmifltir.

Az›nl›k haklar›, az›nl›k hissedarlar›n›n ba¤l› ortakl›klar›n net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlar›ndaki pay›n› gösterir.
Bu detaylar konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayr› olarak gösterilir. Az›nl›k haklar›na ait zararlar ba¤l› ortakl›klar›n
hisselerine ait az›nl›k ç›karlar›ndan fazla ise, az›nl›¤›n ba¤lay›c› yükümlülükleri olmad›¤› takdirde az›nl›klara ait zararlar
ço¤unlu¤un ç›karlar› aleyhine sonuçlanabilir.

Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen Toplulu¤un net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki
fark› gösteren pozitif flerefiye ve negatif flerefiye, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin ise
aktiflefltirilmifl ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar pozitif
flerefiye itfa pay› gider, negatif flerefiye itfa pay› gelir yaz›lmak suretiyle gelir tablosu ile iliflkilendirilmifltir. SPK 25 Nolu
Tebli¤ - “‹flletme Birleflmeleri” çerçevesinde 30 Haziran 2004 tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalardan kaynaklanan
pozitif flerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif flerefiye gözden geçirilerek varsa
de¤er düflüklü¤ü ayr›lmaktad›r. Yine ayn› tarihten sonra gerçekleflen sat›n almalara iliflkin iktisap edilen tan›mlanabilir
varl›k ve borçlar›n makul de¤erinde Toplulu¤un pay›n›n iktisap maliyetini aflmas›, di¤er bir ifadeyle negatif flerefiye
oluflmas› söz konusu ise bu tutar olufltu¤u dönemde gelir olarak kaydedilmektedir. 

Buna göre, topluluk 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k hesap döneminin bafl›ndan itibaren (1 Ocak
2005), 31 Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleflmifl ifllemlerden do¤an pozitif flerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmufl, yine
ayn› standart gere¤ince, önceki dönemlerde gerçekleflen iktisaplardan kaynaklanan negatif flerefiyenin net kay›tl› tutar›
“Geçmifl Y›llar Kârlar›” hesab› ile iliflkilendirilmek suretiyle düzeltilmifltir.

2.04. Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Gerekti¤i durumlarda cari dönem mali tablolar›ndaki s›n›fland›rma de¤ifliklikleri, tutarl› olmas› aç›s›ndan önceki dönem
mali tablolar›na da uygulan›r.

2.05. Netlefltirme/Mahsup
Mali tablolarda yer alan finansal varl›klar ve yükümlülükler, ilgili de¤erleri netlefltirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmas›
ve de¤erlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olmas› ya da varl›¤›n gerçekleflmesi ile borcun yerine
getirilmesinin ayn› anda olmas› durumunda mali tablolarda net de¤erleri üzerinden gösterilmektedirler.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

3.01. Has›lat
Gelir, mal ve hizmet sat›fllar›n›n faturalanm›fl de¤erlerini içerir. Sat›fllardan gelirler, sahiplikten kaynaklanan önemli risk ve
faydalar›n al›c›ya transfer edilmesi suretiyle mali tablolara dahil edilir. Sat›fllarda önemli riskler ve faydalar mallar al›c›ya
teslim edildi¤inde ya da yasal sahiplik al›c›ya geçti¤inde devredilir. Net sat›fllar, teslim edilmifl mallar›n fatura edilmifl
bedelinin, sat›fl iadelerinden ve sat›fl iskontolar›ndan ar›nd›r›lm›fl halidir. Sat›fllar›n içerisinde önemli bir finansman maliyeti
bulunmas› durumunda, makul bedel gelecekte oluflacak tahsilatlar›n, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oran›
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek de¤erleri ile nominal de¤erleri aras›ndaki fark tahakkuk esas›na göre faiz geliri
olarak de¤erlendirilir.

3.02. Stoklar 
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan›yla mali tablolara yans›t›l›r. Maliyet ayl›k a¤›rl›kl›
ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktad›r. Stoklar borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleflebilir de¤er sat›fl
fiyat›ndan stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için yap›lan giderlerle pazarlama ve sat›fl giderleri düflüldükten sonraki
de¤erdir.

3.03. Maddi Varl›klar 
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 2005 ve sonras› y›llarda al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet
de¤erlerinden birikmifl amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek yans›t›l›r.

Amortisman, normal amortisman metodu ile her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik ömürler
esas al›narak afla¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.

31.12.2006 31.12.2005
Cinsi Oran (%) Oran (%)
Binalar 2 2
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri 4 4
Makine ve Tesisler 10 10
Döfleme ve Demirbafllar 20 20
Nakil Vas›talar› 20 20

Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebiyle amortisman ayr›lmamaktad›r.

Sabit k›ymetlerin sat›fl› dolay›s›yla oluflan kâr ve zararlar net defter de¤erleriyle sat›fl fiyat›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda
belirlenir ve faaliyet kâr›na dahil edilir.

Bak›m ve onar›m giderleri gerçekleflti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniflleme veya gözle
görünür bir geliflme sa¤l›yorsa aktiflefltirilir.

3.04. Maddi Olmayan Varl›klar 
Maddi olmayan varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 2005 ve sonras› y›llarda al›nan kalemler için sat›n al›m
maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek yans›t›l›r.

Maddi olmayan duran varl›klar haklar; özel maliyet ve maddi olmayan di¤er duran varl›klar› içermektedir.

Maddi olmayan duran varl›klar maliyetten itfa ve tükenme paylar›n›n düflülmesiyle ifade edilir. ‹tfa ve tükenme paylar› befl
y›ll›k sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanmaktad›r. 
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3.05. Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
Maddi duran varl›klar ile maddi olmayan duran varl›klar› da içeren di¤er duran varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin herhangi bir
olay ve de¤ifliklik sonucunda geri kazan›m tutarlar›n›n alt›nda kal›p kalmad›¤› incelenir. Net sat›fl fiyat› ile kullan›m
de¤erinin yüksek olan› olarak belirlenen geri kazan›m tutar›n›n, kay›tl› de¤erin alt›nda kalmas› durumunda, kay›tl› de¤eri
geri kazan›m tutar›na getirecek de¤er düflüklü¤ü mali tablolara dahil edilir.

3.06. Borçlanma Maliyetleri 
Borçlanma giderleri genel olarak olufltuklar› tarihte giderlefltirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir varl›¤›n elde
edilmesiyle, yap›m›yla veya üretimiyle do¤rudan iliflkilendirilebiliyor ise aktiflefltirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin
aktiflefltirilmesi, ilgili varl›¤›n kullan›ma haz›r olma süreci devam etti¤i ve masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleflti¤i
zaman bafllamaktad›r. Borçlanma giderleri, varl›klar›n amaçlanan kullan›ma haz›r oluncaya kadar aktiflefltirilmektedirler.
Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili di¤er maliyetleri içermektedir.

3.07. Finansal Araçlar 
Finansal varl›klar ilk kay›t tarihinde ifllem tarihi esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile muhasebelefltirilirler. ‹lk kay›t tarihinden
sonraki raporlama dönemlerinde, Toplulu¤un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan finansal varl›klar,
iskonto edilmifl maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar haricinde kalan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar olarak s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl› finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr ve zararlar dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilir. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr ve zararlar ise, sat›fla ya da sürekli de¤er düflüklü¤üne karar verilene
kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilir ve sat›flta ya da de¤er düflüklü¤ünde daha önce özkaynaklar içinde oluflan
kümülatif kâr/zarar dönem kâr zarar›na intikal ettirilir. 

1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen ve aktif bir piyasada oluflmufl piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme
yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
düzeltilmifl de¤erleri ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ise elde etme de¤erleri
ile ekli konsolide mali tablolarda gösterilmifltir.

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar
belirtilmifltir.

Nakit ve nakit benzeri kalemler
Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de¤erlenmifllerdir. Bilançodaki nakit ile
bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, etkin faiz oran› ile iskonto edilmifl net gerçekleflebilir de¤erlerinden olas›
flüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, Topluluk
Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve mevcut ekonomik
koflullar gözönünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda
zarar kaydedilmektedir. 

Kullan›lan krediler
Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte geçerli olan faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan
muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde ödenmeyen
k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.
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Tahsilat riski
Toplulu¤un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Ticari alacaklar›n tamam›na yak›n› için yeterli
teminat al›nm›fl müflterilerden alacaklardan oluflmakta olup, flirket müflterileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmufltur.
Bu ifllemlerden do¤an kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler s›n›rland›r›lm›flt›r.
Toplulu¤un önemli tutarlarda az say›da müflteri yerine, çok say›da müflteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari
alacak riski bulunmamaktad›r. Ticari alacaklar, Topluluk yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum
gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir.

Likidite riski
Topluluk genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek, menkul
k›ymetlerini elden ç›kararak kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun
de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.

3.08. ‹flletme Birleflmeleri 
Toplulu¤un 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle iflletme birleflmeleri kapsam›nda herhangi bir ifllemi
bulunmamaktad›r.

3.09. Kur De¤ifliminin Etkileri 
Topluluk, yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri YTL’ye çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar›
esas almaktad›r. Bilançoda yer alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz
kurlar› kullan›larak YTL’ye çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin YTL’ye çevrilmesinden veya parasal
kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. 

3.10. Hisse Bafl›na Kazanç/Kay›p
Hisse bafl›na kazanç/kay›p, dönem net kâr›n›n/zarar›n›n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmaktad›r.

3.11. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Topluluk; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan
tutarlar› bu yeni duruma uygun flekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde mali tablo
dipnotlar›nda aç›klan›r.

3.12. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
Karfl›l›klar ancak Toplulu¤un geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal) varsa,
bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve
yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb›
önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderleri bugünkü piyasa de¤erlerine getiren ve gereken
durumlarda yükümlülü¤e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oran›yla indirgenmifl de¤eriyle yans›t›lmaktad›r.
‹ndirgenmenin kullan›ld›¤› durumlarda, karfl›l›klardaki zaman fark›ndan kaynaklanan art›fl faiz gideri olarak kay›tlara
al›nmaktad›r. Karfl›l›k olarak mali tablolara al›nmas› gerekli tutar›n belirlenmesinde, bilanço tarihi itibariyle mevcut
yükümlülü¤ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar›n›n en gerçekçi tahmini esas al›n›r. Bu tahmin yap›l›rken mevcut tüm
riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal›d›r.

fiarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve mali tablo dipnotlar›nda aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l›
yükümlülük olarak iflleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kma
ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu flarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir tahminin yap›lamad›¤› durumlar hariç,
olas›l›ktaki de¤iflikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar›nda karfl›l›k olarak mali tablolara al›n›r.
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3.13. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar 
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda, kullan›lan ilkeler, esaslar, varsay›mlar ve kurallar, SPK muhasebe
standartlar› ve SPK’n›n Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine uygun olarak belirlenmekte ve tutarl› bir flekilde uygulanmaktad›r. 

Gerekli olmas› veya Toplulu¤un mali durumu, performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki ifllemlerin ve olaylar›n etkilerinin
mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe politikalar›nda de¤ifliklik
yap›l›r. Muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤iflikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullan›mdaym›fl gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulan›r. 

Yap›lan politika de¤iflikli¤inin uygulanmas›, gelecek dönemlere de yans›mas› durumunda, ilgili politika de¤iflikli¤inin
etkileri, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemlerde mali tablolara al›n›r.

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin yap›ld›¤›
koflullarda de¤ifliklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda tahminler gözden
geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iflikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde,
gelecek dönemlere de iliflkinse, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak,
dönem kâr› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.

Muhasebe politikalar›n›n yanl›fl uygulanmas›, bilgilerin yanl›fl yorumlanmas›, dikkatten kaçmas› ve matematiksel hatalar›n
olmas› durumunda, hata tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Hatan›n fark edildi¤i dönemde kâr veya zarar›n
belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Hatan›n niteli¤i, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutar›, karfl›laflt›rmal› bilgi
verilen her dönemdeki düzeltme tutarlar› konular›nda aç›klama yap›l›r. 

3.14. Kiralama ‹fllemleri 
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Toplulu¤a ait bir varl›k olarak
görülür. Kiralayana karfl› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama
taahhüdü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine
düflen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna
kaydedilir.

3.15. ‹liflkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda Toplulu¤un hissedarlar›, Kartonsan grubu flirketleri; bunlar›n yöneticileri ayr›ca bu flirketler
taraf›ndan kontrol edilen veya onlarla ilgili olan di¤er flirketler iliflkili kurulufl olarak kabul edilmifltir. ‹liflkili taraflarla olan
ifllemler mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.

3.16. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› kufle karton sektöründe faaliyet gösterdi¤inden dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre
raporlamam›flt›r.

3.17. ‹nflaat Sözleflmeleri 
Toplulu¤un faaliyet konusu gere¤i inflaat sözleflmelerine iliflkin hükümler kapsam›nda de¤erlenebilecek herhangi bir
ifllemi bulunmamaktad›r.

3.18. Durdurulan Faaliyetler 
‹flletmelerin, durdurulan faaliyetle do¤rudan iliflkilendirilebilen varl›klar›n›n hemen hemen bütününe iliflkin ba¤lay›c› bir
sat›fl sözleflmesine taraf olmas› ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organ›n›n durdurma ile ilgili olarak
ayr›nt›l› ve resmi bir plan› onaylamas› veya söz konusu planla ilgili duyuru yapmas› halinde kamuya aç›klama yap›l›r.
Durdurulan faaliyetlerin mali tablolara al›nma ve de¤erleme prensipleri konusunda varl›klarda de¤er düflüklü¤ü,
karfl›l›klar, flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler, maddi varl›klar ve çal›flanlara sa¤lanan faydalar kapsam›ndaki ilgili
hükümlere uyulur.
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3.19. Devlet Teflvik ve Yard›mlar› 
Hükümet teflvikleri, Toplulu¤un bu teflviklerle ilgili gerekleri yerine getirdi¤i ve bu teflvikin al›naca¤› ile ilgili makul bir
sebep oluflmad›¤› sürece muhasebelefltirilmez. 

Bu teflvikler karfl›lamalar› beklenen maliyetlerle eflleflecek flekilde ilgili dönemde gelir olarak muhasebelefltirilir.
Hükümetin sa¤lad›¤› teflviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebelefltirilir.

3.20. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller 
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller kira ve/veya sermaye kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkulleri ifade
etmektedir. Normal ifl ak›fl› çerçevesinde k›sa vadede satmak amac›ndan ziyade uzun vadede sermaye kazanc› elde
etmek amac›yla tutulan araziler ile gelecekte nas›l kullan›laca¤›na karar verilmemifl araziler yat›r›m amaçl› gayrimenkul
olarak kabul edilmektedir.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ancak gayrimenkul ile ilgili potansiyel bir ekonomik faydan›n ileride iflletmeye girmesinin
muhtemel olmas› ve yat›r›m amaçl› gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi halinde mali tablolara
al›nmaktad›r.

3.21. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
Topluluk, Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. Toplulu¤un Kurum Kazanc› üzerinden istisna mahiyetindeki kazançlar
düflüldükten ve ilave mahiyetindeki gider kalemleri eklendikten sonra ortaya ç›kan matrah üzerinden %20 oran›nda
kurumlar vergisi hesaplanmaktad›r.

Ortaklara kâr da¤›t›m› nedeniyle oluflacak gelir vergisi kâr da¤›t›m› esnas›nda muhasebelefltirilir.

3.22. Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar› 
Yürürlükteki kanunlara göre, Topluluk, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki
sebeplerle istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar›
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, tüm
çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak iliflikteki
mali tablolarda yans›t›lm›flt›r.

3.23. Emeklilik Planlar› 
Toplulu¤un emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.

3.24. Tar›msal Faaliyetler 
Toplulu¤un faaliyet konusu gere¤i tar›msal faaliyetler kapsam›nda herhangi bir ifllemi bulunmamaktad›r.

3.25. Nakit Ak›m Tablosu 
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu için nakit ve nakit
benzeri de¤erler eldeki nakit, banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar› içermektedir.

4. HAZIR DE⁄ERLER

Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Haz›r De¤erleri afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Nakit 40.557 34.804
Bankalar (Vadeli) 87.981.298 36.592.338
Bankalar (Vadesiz) 1.622.161 27.029.635
Toplam 89.644.016 63.656.777
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Vadeli mevduatlar maksimum 30 gün vadeli olup, faiz oran› YTL mevduat için %17-18 Döviz Tevdiat için %2,50-5,75
aras›nda de¤iflmektedir.

5. MENKUL KIYMETLER

Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Menkul K›ymetleri afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (Hisse Senetleri) 1 1.661.009
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› 80.119 176.570
Toplam 80.120 1.837.579

6. F‹NANSAL BORÇLAR

Toplulu¤un 31.12.2005 tarihi itibariyle Finansal Borçlar› yoktur. 31.12.2006 tarihi itibariyle Finansal Borçlar› afla¤›daki
gibidir:

31.12.2006

Nev’i Döviz Tutar› YTL Tutar› Faiz Oran› (%)
Spot Kredi - 1.100 Faizsiz
Toplam 1.100

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Ticari Alacaklar› afla¤›daki gibidir:

31.12.2006 31.12.2005
Hesap ismi K›sa Vadeli Uzun Vadeli K›sa Vadeli Uzun Vadeli
Ticari Alacaklar (Grup d›fl›) 16.812.505 12.091.749 -
Alacak Senetleri 206.156 459.753 -
Alacak Reeskontu (-) (399.553) (152.653) -
Verilen Depozito ve Teminatlar 15 7.029 15 6.805
fiüpheli Ticari Alacaklar 205.434 170.347 -
fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›¤› (-) (205.434) (170.347) -
Toplam 16.619.123 7.029 12.398.864 6.805

Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Ticari Borçlar› afla¤›daki gibidir;

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Ticari Borçlar (Grup d›fl›) 5.731.460 4.701.986
Al›nan Depozito ve Teminatlar 12.000 12.000
Borç Prekontu (-) (155.367) (90.467)
Di¤er 141.562 22.882
Toplam 5.729.655 4.646.401
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Alacaklara karfl›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› afla¤›daki gibidir:

31.12.2006 31.12.2005
Cinsi YTL USD EURO YTL USD EURO
Teminat Senetleri 110.000 450.000 0 100.000 450.000
Teminat Çekleri 70.000 0 0 100.000
Kefalet 10.000 0 0 10.000
Teminat Mektubu 15.174.600 426.000 69.000 12.689.100 520.000 234.000
Toplam 15.364.600 876.000 69.000 12.899.100 970.000 234.000

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Toplulu¤un Finansal Kiralama Alaca¤› ve Borcu
bulunmamaktad›r.

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar ve borçlar afla¤›daki gibidir: 

31.12.2006

Alacaklar Borçlar
1) ‹liflkili Taraflar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan
Ortaklar - - - 65.062
Olmuksa 626.201 - - -
Dönkasan - - 1.686.771 -
Personel - - - -
Toplam 626.201 - 1.686.771 65.062
Genel Toplam 626.201 1.751.833

31.12.2005

Alacaklar Borçlar
1) ‹liflkili Taraflar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan
Ortaklar - - - 61.039
Olmuksa 338.791 - - -
Dönkasan - - 1.517.063 -
Personel - - - 375
Toplam 338.791 - 1.517.063 61.414
Genel Toplam 338.791 1.578.477

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Di¤er Alacaklar afla¤›daki gibidir. 31.12.2005 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle
Di¤er Borçlar hesab›nda bakiye bulunmamaktad›r.

Alacaklar

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Di¤er 7.874 2.400
Toplam 7.874 2.400
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11. CANLI VARLIKLAR 
31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Canl› Varl›¤› bulunmamaktad›r.

12. STOKLAR
31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Stoklar› afla¤›daki gibidir: 

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
‹lk Madde ve Malzeme 11.312.672 10.728.775
Yar› Mamuller 605.261 505.136
Mamuller 7.792.183 19.410.495
Ticari Mallar 701.937 1.213.155
Di¤er Stoklar 115.379 93.168
Verilen Siparifl Avanslar› 439.100 433.701
Toplam 20.966.532 32.384.430

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ HAKED‹fi BEDELLER‹
Toplulu¤un faaliyet alan›na inflaat girmedi¤inden böyle bir ifllem ve bakiye bulunmamaktad›r.

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Kurumlar Vergisi:
Topluluk, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Toplulu¤un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini
vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi olmayan
gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yay›nlanarak 2006 y›l› kazançlar›na da uygulanmak üzere yürürlü¤e giren 5520
Say›l› Kurumlar Vergisi kanunu ‹le kurumlar vergisi oran› %20 olarak tespit edilmifltir. (2005 y›l› %30)

Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 oran›nda geçici vergi
hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Kurumlar
vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n yirmi beflinci günü akflam›na kadar beyan
edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.

Gerekli flartlar›n yerine getirilmesi halinde ifltirak hissesi ve gayrimenkul sat›fllar›ndan do¤an kazanc›n %75’lik k›sm›
Kurumlar Vergisinden muaft›r. 

Kurumlar vergisine tabi kazanc›n belirlenmesinde dikkate al›nan yat›r›m indirimi uygulamas›na 2006 y›l›nda fiilen son
verilmifl olup 2005 y›l›ndan devir gelen yat›r›m indiriminden yararlanma 3 y›l süre ile s›n›rlanm›flt›r. fiirketin 2005 y›l›ndan
devir gelen yat›r›m indirimi bulunmamaktad›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplar› kontrol edilebilmektedir.

fiirketin vergiye esas yasal mali tablolar› ile SPK Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤e göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki
farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farkl›l›klar› için ertelenmifl vergi aktifi ve pasifini muhasebelefltirmektedir.
Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile SPK Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤e
göre haz›rlanm›fl mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan veya farkl› de¤erlenmesinden kaynaklanmaktad›r.
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Ertelenmifl vergiye ve kurumsal vergiye baz teflkil eden kalemler afla¤›da belirtilmifltir

31.12.2006 31.12.2005
Birikmifl Geçici Ertelenmifl Vergi Birikmifl Geçici Ertelenmifl Vergi 

Farklar Alaca¤›/(Borcu) Farklar Alaca¤›/(Borcu)
Sabit K›ymetler 12.857.739 (2.571.549) 14.507.797 (4.352.339)
Reeskont Gideri 399.553 79.911 152.653 45.796
Hisse Senetleri Borsa De¤er Art›fl› 0 0 1.215.297 (364.589)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 3.845.202 834.112 3.691.571 1.107.471
Prekont Geliri 155.367 (31.073) 77.599 (27.143)
SPK Kur Fark› 7.097 1.419 5.053 1.516
Di¤er Karfl›l›k Gideri 16.674 3.335 0 0
Stok 163.383 32.677 788.461 236.538
Toplam Ertelenmifl Vergi Alaca¤›/(Borcu) (1.651.168) (3.352.750)

31.12.2005 Tarihi ‹tibariyle Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü (3.352.750)
Cari Dönem Ertelenmifl Vergi 1.701.582
31.12.2006 Tarihi ‹tibariyle Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü (1.651.168)

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er Cari Varl›klar (K›sa Vadeli)

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Varl›klar afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Gelecek Aylara Ait Giderler 92.239 144.944
Devreden KDV 210.830 236.854
Di¤er KDV 1.142.066 928.066
Peflin Ödenen Vergiler 4.761.591 5.170.233
Di¤er 552 907
Toplam 6.207.278 6.481.003

Di¤er Cari Olmayan Varl›klar (Uzun Vadeli)
31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Olmayan Varl›klar› bulunmamaktad›r. 

Di¤er Yükümlülükler (K›sa Vadeli)

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler 1.734.818 1.340.393
Di¤er KDV 1.142.065 919.986
Di¤er 12.731 9.153
Toplam 2.889.614 2.269.532

Di¤er Yükümlülükler (Uzun Vadeli)

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Kamuya Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar 143 143
Toplam 143 143
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16. F‹NANSAL VARLIKLAR

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Finansal Varl›klar afla¤›daki gibidir:

fiirket ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Sekav Selüloz ve Ka¤›t Sanayi Vakf› 21 21
Toplam 21 21

17. POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

Pozitif fierefiye

Ba¤l› Ortakl›k 01.01.2006 Aç›l›fl ‹lave 31.12.2006 Bakiye
Selka ‹ç ve D›fl Ticaret 4.871.796 - 4.871.796
Toplam 4.871.796 - 4.871.796

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Toplulu¤un 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› olarak elinde bulundurdu¤u gayrimenkullerin listesi
afla¤›da belirtildi¤i gibidir.

Al›fl Düzeltilmifl
‹li ‹lçesi Köyü Mevkii Tapu m2 Al›fl Tarihi Maliyet   De¤er
‹stanbul Gaziosmanpafla Hac›mafll› Koruluk 16.600,00 02.03.1998 24.900 229.270
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 57.800,00 28.04.1998 230.040 2.036.458
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 15.800,00 10.06.1997 19.391 289.247
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 42.200,00 10.06.1997 51.792 772.545
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 42.750,00 10.06.1997 58.903 878.604
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 41.850,00 10.06.1997 72.085 912.741
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 4.050,00 17.06.1997 4.971 74.142
K›rklareli Lüleburgaz B.Kar›flt›ran U¤urludere 2.000,00 28.04.1998 7.960 70.467
Toplam 470.042 5.263.475

19. MADD‹ VARLIKLAR
Cari ve Önceki Dönem içerisinde maddi varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir;

31.12.2006

Aktif De¤er

Hesap Ad› 31.12.2005 Al›fl Transfer Sat›fl 31.12.2006
Arsa ve Araziler 5.259.621 0 0 0 5.259.621
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri 4.880.297 38.223 0 0 4.918.520
Binalar 44.422.458 0 0 32 44.422.426
Makina Tesis Cihazlar 269.659.426 271.418 3.914.848 416.928 273.428.764
Nakil Vas›talar› 1.835.553 313.314 173.647 1.975.220
Döfleme Demirbafllar 8.653.942 160.069 38.768 8.775.243
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 9.285 9.285
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar 1.277.604 8.089.505 -1.752.247 5.452.261
Verilen Siparifl Avanslar› 1.538.311 1.038.808 -2.162.601 414.518
Toplam 337.536.497 9.911.337 0 629.375 344.655.858
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Birikmifl Amortismanlar

Hesap Ad› 31.12.2005 Dönem Amortisman› Transfer Sat›fl 31.12.2006
Arsa ve Araziler 0 0 0 0
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri 3.537.673 141.081 3.678.754
Binalar 14.735.497 889.279 15.624.776
Makina Tesis Cihazlar 240.439.823 8.157.472 275.088 248.322.207
Nakil Vas›talar› 1.477.164 165.384 183.629 1.458.919
Döfleme Demirbafllar 8.023.530 262.632 134.570 8.151.592
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 9.285 9.285
Toplam 268.222.972 9.615.848 0 593.287 277.245.533

Net De¤er 69.313.525 36.088 67.410.325

31.12.2005

Aktif De¤er

Hesap Ad› 31.12.2004 Al›fl Transfer Sat›fl 31.12.2005
Arsa ve Araziler 5.246.786 12.835 - 5.259.621 
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri 4.779.897 100.400 - - 4.880.297 
Binalar 45.938.417 - - 1.515.959 44.422.458 
Makina Tesis Cihazlar 268.161.448 454.173 2.921.627 1.877.823 269.659.426 
Nakil Vas›talar› 1.943.058 34.789 - 142.294 1.835.553 
Döfleme Demirbafllar 8.945.094 181.285 - 472.437 8.653.942 
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 11.131 1.363 - 3.209 9.285 
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar 892.092 1.938.072 (1.552.560) - 1.277.604 
Verilen Siparifl Avanslar› 433.084 2.474.294 (1.369.067) - 1.538.311 
Toplam 336.351.006 5.197.211 - 4.011.722 337.536.495

Birikmifl Amortismanlar

Hesap Ad› 31.12.2004 Dönem Amortisman› Transfer Sat›fl 31.12.2005
Arsa ve Araziler - - - - -
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri 3.400.422 137.252 - - 3.537.673 
Binalar 14.338.011 888.449 - 490.962 14.735.497 
Makina Tesis Cihazlar 234.305.333 7.980.877 - 1.846.387 240.439.823 
Nakil Vas›talar› 1.463.360 156.098 - 142.294 1.477.164 
Döfleme Demirbafllar 8.179.808 303.925 - 460.203 8.023.530 
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 7.891 1.393 - - 9.284 
Toplam 261.694.823 9.467.993 - 2.939.846 268.222.970 

Net De¤er 74.656.183 1.071.876 69.313.525 
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

31.12.2006

Aktif De¤er

Hesap Ad› 31.12.2005 Al›fl Transfer Sat›fl 31.12.2006
Haklar 843.574 9.530 2.900 856.004
Özel Maliyetler 107.410 0 107.410
Di¤er Maddi Olmayan MDV 8.711 0 8.711
Toplam 959.695 9.530 2.900 0 972.125

Birikmifl Amortismanlar

Hesap Ad› 31.12.2005 Dönem Amortisman› Transfer Sat›fl 31.12.2006
Haklar 435.976 154.882 590.858
Özel Maliyetler 42.743 18.208 60.951
Di¤er Maddi Olmayan MDV 8.712 0 8.712
Toplam 487.431 173.533 0 0 660.521

Net De¤er 472.264 311.604

31.12.2005

Aktif De¤er

Hesap Ad› 31.12.2004 Al›fl Transfer Sat›fl 31.12.2005
Haklar 795.303 48.271 - - 843.574 
Özel Maliyetler 107.410 - - - 107.410 
Di¤er Maddi Olmayan MDV 8.711 - - - 8.711 
Toplam 911.424 48.271 - 959.695 

Birikmifl Amortismanlar

Hesap Ad› 31.12.2004 Dönem Amortisman› Transfer Sat›fl 31.12.2005
Haklar 280.160 155.816 - - 435.976 
Özel Maliyetler 24.534 18.209 - - 42.743 
Di¤er Maddi Olmayan MDV 8.459 253 - - 8.712 
Toplam 313.153 174.278 - - 487.431 

Net De¤er 598.271  472.264 
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21. ALINAN AVANSLAR

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Al›nan Avanslar afla¤›daki gibidir:

Al›nan Avanslar 31.12.2006 31.12.2005
Al›nan Siparifl Avanslar› 142.411 203.104
Toplam 142.411 203.104

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Toplulu¤un emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.

23. BORÇ KARfiILIKLARI

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Borç Karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir: 

K›sa Vadeli 31.12.2006 31.12.2005
Vergi Karfl›l›¤› 4.130.269 5.744.189
Maliyet ve Di¤er Gider Karfl›l›¤› 1.715.429 424.006
Toplam 5.845.698 6.168.194

Uzun Vadeli 31.12.2006 31.12.2005
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 4.170.560 3.691.571
Toplam 4.170.560 3.691.571

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
ba¤l› olmaks›z›n ifline son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k
hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yafl›na gelmifl (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personeline k›dem tazminat›
ödemesi yap›lmas› zorunludur.

K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maafl üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi
itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 1.857,44-YTL tavan›na tabidir (31 Aral›k 2005: 1.727,15-YTL).

Türkiye’de k›dem tazminat› karfl›l›¤› için fon oluflturma zorunlulu¤u olmad›¤›ndan dolay› mali tablolarda herhangi bir özel
fon ayr›lmam›flt›r. 

Net fark› reel iskonto oran›n› veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir. Hesaplanan
reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin
hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r. 

‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Toplulu¤a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da
dikkate al›nmal›d›r.
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Sonuç olarak, 31 Aral›k 2006 itibariyle 4.170.560-YTL tutar›ndaki (2005: 3.691.571-YTL) Toplulu¤un elemanlar›n›n
gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliflkin karfl›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi
yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri, y›ll›k %14 D‹S faiz
oran› ve %10 enflasyon oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k %5,45 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmifltir. 

K›dem tazminat› hareketi afla¤›daki gibidir;

Tutar
1 Ocak 2006 ‹tibariyle Karfl›l›k 3.691.571
Dönem Gideri 478.989
31 Aral›k 2006 ‹tibariyle Karfl›l›k 4.170.560

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR ZARAR

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›k d›fl› paylar› afla¤›daki gibidir: 

Hesap ‹smi 31.12.2006 31.12.2005
Ana Ortakl›k D›fl› Paylar 149.293 136.132
Toplam 149.293 136.132

25. SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Toplulu¤un sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir;

31.12.2006

Hisse Tutar› Hisse Tutar› 
Ortak Ad› Pay Oran› (Nominal-YTL) (Düzeltilmifl-YTL)
Pak Holding A.fi. %28,95 820.711 31.546.981
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.fi. %19,93 564.903 21.714.097
Selka Holding A.fi. %16,94 480.368 18.460.103
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi. %2,94 83.300 3.201.936
Alfamer G›da ve Kimya San. A.fi. %0,50 14.147 543.791
Di¤er %30,74 871.571 33.506.545
Toplam %100 2.835.000 108.973.453

fiirketin karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinde bulundu¤u Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi. 11.08.2006 tarihi itibariyle sahibi oldu¤u
flirketimizdeki ortakl›k paylar›n›n tamam›n› yine flirketimiz ortaklar›ndan olan Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.’ye
10.08.2006 tarihinde ‹MKB’de 2. seansta oluflan a¤›rl›kl› ortalama fiyat üzerinden (Beher 1-YTL nominal bedel için
159,041-YTL) toplam 3.101.299,50-YTL peflin bedel ile satm›flt›r. Sat›fl sonras›nda Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.'nin
flirketimizdeki ortakl›k pay› kalmam›fl, Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi.’nin Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret
A.fi.'ndeki ifltirak oran› %1,98'den %2,94'e yükselmifltir. 

fiirketimiz ile ba¤l› ortakl›¤› “Selka ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.“ aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinden kaynaklanan Sermaye
eliminasyonu revize edilerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
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fiirket 29.11.2006 Tarihli Yönetim Kurulu karar› ile 100.000.000-YTL kay›tl› sermaye tavan› içerisinde 2.025.000-YTL olan
ödenmifl sermayesini 810.000-YTL (tamam› ‹fltirak Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›ndan karfl›lanmak üzere) bedelsiz art›r›larak
(%40 Oran›nda) 2.835.000-YTL’ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Sermaye art›r›m ifllemleri 27.12.2006 tarihinde ticaret
sicilinde tescil edilerek tamamlanm›flt›r.

fiirketimiz ile Ba¤l› Ortakl›¤› Selka Holding A.fi. aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisinden kaynaklanan karfl›l›kl› ifltirak sermaye
düzeltmesi tutar› cari dönemde yap›lan 810.000-YTL'lik sermaye art›r›m› ile iliflkili olarak 137.248-YTL tutar›nda art›r›larak
revize edilmifltir.

31.12.2005

Hisse Tutar› Hisse Tutar›
Ortak Ad› Pay Oran› (Nominal -YTL) (Düzeltilmifl-YTL)
Pak Holding A.fi. %28,95 586.222,00 31.312.492
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.fi. %19,93 403.502,36 21.552.696
Selka Holding A.fi. %16,94 343.120,00 18.322.889
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.fi. %1,98 40.000,00 2.136.562
Selka ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. %0,96 19.500,00 1.041.574
Alfamer G›da ve Kimya San. A.fi. %0,50 10.105,00 539.749
Di¤er %30,74 622.550,64 33.257.491
Toplam %100 2.025.000,00 108.163.453

26. SERMAYE YEDEKLER‹
Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler”
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde özsermaye
grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü
yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
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Yukar›daki hususa göre Toplulu¤un Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine göre kâr da¤›t›m›nda esas al›nacak özsermaye tablosu
31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle afla¤›daki gibidir.

31.12.2006

31.12.2006
31.12.2006 31.12.2006 Özsermaye Enflasyon

Tarihi Düzeltilmifl Düzeltmesi Fark›
Sermaye 2.835.000 108.973.453 106.138.453
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi -480.368 -18.460.136 -17.979.768
Hisse Senedi ‹hraç Primleri 7.529 464.112 456.583
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 114.981.628 0 0
Yasal Yedekler 6.239.467 7.252.482 1.013.015
Ola¤anüstü Yedekler 45.487.113 70.840.458 25.353.345
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul ve 
‹fltirak Hisse Sat›fl Kazanc› 829.498 829.498 0
Net Dönem Kâr› 17.242.877 17.242.877 0
Geçmifl Y›l Kârlar›/(Zararlar›) 2.541.417 2.541.417 0
Toplam Özsermaye 189.684.161 189.684.161 114.981.628

31.12.2005

31.12.2005
31.12.2005 31.12.2005 Özsermaye Enflasyon

Tarihi Düzeltilmifl Düzeltmesi Fark›
Sermaye 2.025.000 108.163.453 106.138.453
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi -362.620 -19.404.523 -19.041.903
Hisse Senedi ‹hraç Primleri 7.529 464.112 456.583
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 113.919.493
Yasal Yedekler 4.846.569 5.859.584 1.013.015
Ola¤anüstü Yedekler 36.252.293 61.605.638 25.353.345
Net Dönem Kâr› 15.298.894 15.298.894
Geçmifl Y›l Kârlar›/(Zararlar›) 2.994.268 2.994.268
Toplam Özsermaye 174.981.425 174.981.425 113.919.493

27. KÂR YEDEKLER‹ 
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluflmaktad›r. Birinci
tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmifl Topluluk sermayesinin %20’sine ulafl›ncaya kadar yasal dönem
kâr›n›n %5’i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal yedek akçeler, Topluluk sermayesinin %5’ini aflan tüm kâr pay›
da¤›t›mlar›n›n %10’u oran›nda ayr›lmaktad›r. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini
aflmad›¤› sürece da¤›t›lamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n karfl›lanmas›nda
kullan›labilirler. 31 Aral›k 2005 tarihinde Toplulu¤un yedek akçeleri 4.846.569-YTL olup 31 Aral›k 2006 tarihi mali
tablolar›nda Toplulu¤un yasal yedekleri toplam› 6.239.467-YTL’dir. Toplulu¤un ayr›ca 31.12.2005 tarihinde 36.252.293-
YTL, 31.12.2006 tarihinde ise 45.487.113-YTL tutar›nda ola¤anüstü yede¤i bulunmaktad›r. fiirket 2006 y›l› içerisinde
sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤i TSKB hisse senetleri ile ilgili olarak 810.000-YTL tutar›nda ‹fltirak Sat›fl Kâr› Hesaplam›fl ve söz
konusu ifltirak sat›fl kâr›n› dönem içerisinde sermaye art›fl›nda kullanm›flt›r. Ayr›ca flirketin dolayl› ifltiraklerinden Selka ‹ç
ve D›fl Ticaret A.fi. elinde bulundurdu¤u Kartonsan A.fi. hisselerini 2006 y›l› içerisinde satm›fl ve bu sat›fl sonucunda
oluflan ifltirak sat›fl kazanc›n›n Kurumlar vergisine göre istisna edebilece¤i k›sm› olan 829.498-YTL ifltirak sat›fl kazanc›
mali tablolarda Sermayeye eklenecek gayrimenkul sat›fl kazanc› istisnas› olarak gösterilmifltir. (Düzeltilmifl de¤erlere Not
26’da yer verilmifltir.)
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28. GEÇM‹fi YIL KÂR/ZARARLARI
Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m Onbefl madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme
iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak
dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr› ve
da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup
edilmesi mümkün bulunmaktad›r. 

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri: XI No:25 say›l› Tebli¤ uyar›nca haz›rlanan mali tablolar esas
al›narak hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u
oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit
olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %30’undan afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit,
belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU

Topluluk taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para cinslerine göre afla¤›daki
gibidir:

Kasa ve Bankadaki Yabanc› Paralar: 

31.12.2006

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
Kasa 1.501
USD 803 1.128
EUR 201 373
Banka 42.643.082
USD 19.225.700 27.023.644
EUR 8.433.866 15.615.303
‹ngiliz Sterlini 1.500 4.135
Toplam 42.644.583

31.12.2005

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
Kasa 1.391
USD 900.000 1.206
EUR 116 184
Banka 9.921.553
USD 5.066.629 6.798.403
EUR 1.967.338 3.123.150
Toplam 9.922.944
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Al›c›lar:

31.12.2006

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
USD 2.248.950 4.004.483 
EUR 2.022.647 3.744.932 
Toplam 7.749.415

31.12.2005

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
USD 2.291.119 3.074.224
EUR 1.261.344 2.002.383
Toplam 5.076.607

Sat›c›lar:

31.12.2006

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
USD 31.580 44.604 
EUR 773.304 1.438.655
Toplam 1.483.259

31.12.2005

Döviz Döviz Tutar› YTL Karfl›l›¤›
USD 4.601 6.204
EUR 652.447 1.040.784
Toplam 1.046.988

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Toplulu¤un, 31.12.2006 tarihi itibariyle devlet teflvik ve yard›mlar› afla¤›da belirtildi¤i gibidir.

Teflvik Belge Tarih ve No (Ek7) 19.08.2003 Tarih 72834 Say›l› 
Yat›r›ma Bafllama Tarihi 29.05.2003
Bitifl Tarihi 18.04.2007
Yat›r›m›n Sektörü ve Konusu Enerji - Enerji ara buhar›ndan üretim yapan otoprodüktör santraller, kojenerasyon
Cinsi Yenileme-Modernizasyon
Yeri Kocaeli - Geliflmifl Yöre
Yat›r›m Tutar› 7.004.658,00 YTL
Yat›r›m›n Finansman› %100 Özkaynaklar
Yat›r›m›n Yararlanaca¤› Teflvik %100 Gümrük Muafiyeti
‹hracat Taahhüdü 1.000 ABD $ 2 y›ll›k toplam
Döviz Kullan›m› 2.780.000 ABD $
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31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Sat›c›lardan Al›nan Teminatlar

31.12.2006 

Teminat Cinsi Tutar› Döviz Cinsi
Teminat Mektubu 260.756 EURO
Teminat Mektubu 54.310 YTL
Teminat Mektubu 52.100 USD
Teminat Senedi 228.896 YTL
Teminat Senedi 57.000 USD
Teminat Çekleri 340.736 YTL
‹potek Belgesi 2.000 YTL

31.12.2005

Teminat Cinsi Tutar› Döviz Cinsi
Teminat Mektubu 35.443 EURO
Teminat Mektubu 61.000 YTL
Teminat Senedi 163.896 YTL
Teminat Senedi 57.000 USD
Teminat Çekleri 407.986 YTL
‹potek Belgesi 2.000 YTL

fiarta ba¤l› olaylar; 

31.12.2006 

1- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2005/429 E say› ile Ufuk Dedeo¤lu taraf›ndan 04.05.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 100.-YTL k›dem tazminat› 50-YTL ücret alaca¤› 50-YTL ücretli izin alaca¤› 50-YTL
bayram, hafta tatili ve resmi tatil alacaklar› 50-YTL fazla mesai alaca¤› olmak üzere toplam 300-YTL tazminat ve alacak
istemli aç›lan davada davac›ya 3.474 YTL ödenmesine karar verilmifltir. ‹fl bu karar temyiz edilmifl olup mali tablolarda
3.474 YTL karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

2- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2005/763 E say› ile Recep Kesicio¤lu taraf›ndan 08.06.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 400-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat›, 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100
YTL resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 250-YTL kötü niyet tazminat› olmak üzere toplam 1.050-YTL tazminat istemli
aç›lan dava. 22.06.2006 tarihinde yap›lan duruflmada davan›n k›smen kabulüne karar verilmifltir. Söz konusu karar
17.07.2006 tarihinde tehiri icra talepli olarak temyiz edilmifl olup, temyiz sonucu beklenmektedir. Mali tablolarda 12.000
YTL karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

3- Kocaeli 2. ‹fl mahkemesinde 2006/135 E say› ile Fevzi Çiftçi taraf›ndan 06.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 100-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat› istemli aç›lan dava. 18.04.2006 tarihinden
itibaren mahkeme safhas› bafllam›fl olup, 20.07.2006 tarihinde davan›n reddine karar verilmifltir. Davac› tarafça dosya
26.07.2006 tarihinde temyiz edilmifltir. Dosyan›n Yarg›tay’dan dönüflü beklenmektedir.
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4- ‹stanbul Asliye 2.Ticaret mahkemesinin 2003-250 esas nosunda kay›tl› olarak Kartonsan. A.fi. taraf›ndan evvelce
nakde tahvil edilen cem’an 37.150-YTL’lik banka teminat mektubunun masraf ve faizleri ile birlikte tahsili z›mm›nda Hayat
Kimya A.fi. taraf›ndan Kartonsan A.fi. aleyhine aç›lm›fl olan dava Kartonsan A.fi. aleyhine neticelenmifltir. Karar temyiz
edilmifl olup Yarg›tay karar› beklenmektedir.

5- Hayat Kimya A.fi. taraf›ndan Kartonsan A.fi. aleyhinde mükerrer olarak ödediklerini iddia ettikleri 26.223-YTL’nin
masraf ve faizi ile birlikte istirdad› talebiyle ‹stanbul Asliye 6. Ticaret mahkemesinin 2003-997 esas nosundan kay›tl›
olarak aç›lan bir dava devam etmektedir.

6- Mopak Ka¤›t ve Karton San. ve Tic. A.fi. aleyhinde ‹stanbul 2.Fikri ve s›nai haklar hukuk mahkemesinde flirketin tescilli
markalar›na benzer olarak kullanmakta olduklar› markalar›n iptali z›mm›nda bir dava ile ilgili olarak karfl›l›kl› aç›lan
davalar›n reddine karar verilmifltir. Karar›n tebligat› henüz yap›lmam›flt›r.

7- fiirket eski çal›flanlar›ndan ‹lknur Karaaslan’›n ifl akdi evvelce flirketimizce feshedilmifl olup, bunun üzerine ‹lknur
Karaaslan taraf›ndan ‹stanbul 1’inci ‹fl mahkemesinde 2006/316 Esas numaral› ifle iade davas› aç›lm›fl olup, dava devam
etmektedir.

8- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2006/236 E say› ile Ayhan Öngün taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 250-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat›, 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100
YTL resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100-YTL fazla çal›flma ücreti olmak üzere toplam 750-YTL tazminat istemli aç›lan
dava. Dosya bilirkifliye tevdii edilmifl olup duruflma tarihi 04.04.2007’dir.

9- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2006/237 E say› ile Kamil Özkul taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 250-YTL k›dem tazminat›,200-YTL ihbar tazminat›, 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 YTL
resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100-YTL fazla çal›flma ücreti olmak üzere toplam 750-YTL tazminat istemli aç›lan
dava. Dosya bilirkifliye tevdii edilmifl olup duruflma tarihi 04.04.2007’dir.

10- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2006/238 E say› ile Nurettin Bekil taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 250-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat›, 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100
YTL resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100-YTL fazla çal›flma ücreti olmak üzere toplam 750-YTL tazminat istemli aç›lan
dava. Dosya bilirkifliye tevdii edilmifl olup duruflma tarihi 04.04.2007’dir.

11- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2006/239 E say› ile Tunay Kaynaker taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 250-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat› 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100
YTL resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100-YTL fazla çal›flma ücreti olmak üzere toplam 750-YTL tazminat istemli aç›lan
dava. Dosya bilirkifliye tevdii edilmifl olup duruflma tarihi 04.04.2007’dir.

12- ‹stanbul 7. ‹fl mahkemesinde 2006/151 E say› ile Candan Ufuk Tanr›sever taraf›ndan aç›lan fazlaya iliflkin talep ve
dava hakk› sakl› tutularak 200-YTL 4 ayl›k ücret alaca¤›, 500-YTL k›dem tazminat› 500-YTL ihbar tazminat› 300 YTL y›ll›k
ücretli izin alaca¤› olmak üzere toplam 1.500-YTL istemli aç›lan dava. Dava flirket aleyhine sonuçlanm›fl olup mali
tablolarda karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Karar Yarg›tayda temyiz edilmifl olup dosyan›n Yarg›taydan dönüflü beklenmektedir.
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13- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2006/684 E say› ile Murat Alt›ntafl taraf›ndan aç›lan fazlaya iliflkin talep ve dava hakk›
sakl› tutularak 100-YTL k›dem tazminat› 2.000-YTL ihbar tazminat› olmak üzere toplam 2.100-YTL istemli aç›lan davada
devam etmektedir. Duruflma tarihi 15.03.2007

14- Kocaeli 2. ‹fl mahkemesinde 2006/955 E say› ile Y›lmaz Kurt taraf›ndan aç›lan fazlaya iliflkin talep ve dava hakk› sakl›
tutularak 500-YTL k›dem tazminat› 250-YTL ihbar tazminat›, 200 YTL fazla çal›flma ücreti ve 100 YTL Resmi ve Dini
bayram ücreti olmak üzere toplam 1.050-YTL istemli aç›lan davada devam etmektedir. 

31.12.2005 

1- Kocaeli 2. ‹fl mahkemesinde 1997-388 esas say› ile yine SSK taraf›ndan flirket aleyhine aç›lan ve flirket çal›flan› Nevzat
Kardüz’ün 22.08.1993 tarihinde geçirdi¤i ve %25 maluliyeti ile sonuçlanan ifl kazas› sebebiyle aç›lan rücu davas›d›r.
Dava 1996 y›l›nda aç›lm›fl, kusur tespiti yap›larak olayda flirketin %40, sigortal›n›n %40 kusurlu oldu¤u ve ayr›ca %20
oran›nda da kaç›n›lmazl›k oldu¤u belirlenmifl ve karar verilmifltir. Say›n avukat Bilgehan Taflman taraf›ndan temyiz edilen
karar Yarg›tay’ca bozulmufltur. Bozma karar› gerekli tedaviyi yapmad›¤› iddia edilen SSK Hastanesi personelinin de
kusurunun olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›n›n gerekti¤i belirtilmifltir. 

Karar›n bozulmas› üzerine 1997 y›l›nda mahkeme tekrar yarg›lamaya bafllam›fl ise de hala sonuç al›namam›flt›r. Sigortal›
iflçi defalarca adli t›p kurumuna ve SSK Yüksek Sa¤l›k Kurumuna sevk edilmifl olup 14.06.2005 tarihli duruflmas›nda da
dosyan›n tekrar Yüksek Sa¤l›k Kurumu’nca incelenerek ve görüflülerek dönüflünün beklenmesine karar verilmifltir.
Duruflma tarihi 07.03.2006

2- Kocaeli 1. ‹fl mahkemesinde 2003-134 esas say› ile yukar›da SSK rücu davas›ndan bahsedilen sigortal› Nevzat Kardüz
taraf›ndan aç›lan maddi ve manevi tazminat talepli dava. Ad› geçen flirket çal›flan› bahis konusu davay› 14.03.2003
tarihinde açarak 40.000-YTL maddi, 30.000-YTL manevi tazminat talebinde bulunmufltur. 17.05.2004 tarihinde 30.052-
YTL maddi 10.000-YTL manevi tazminata karar verildi. Karar flirket taraf›ndan tehir-i icra talepli olarak temyiz edilerek 
Yarg›tay 21. Hukuk Dairesinin 2005/118 esas 2005/2039 karar say›l› Yarg›tay ilam› 22.04.2005 tarihinde bozularak geri
dönmüfltür. Bozma karar› sonras› Kocaeli 1.‹fl mahkemesinde 2005/394 esas say›s›n› alm›fl olup yarg›lamaya devam
ediyor. Duruflma tarihi 27.02.2006 

3- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2005/429 E say› ile Ufuk Dedeo¤lu taraf›ndan 04.05.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 100.-YTL k›dem tazminat› 50-YTL ücret alaca¤› 50-YTL ücretli izin alaca¤›, 50-YTL
bayram, hafta tatili ve resmi tatil alacaklar› 50-YTL fazla mesai alaca¤› olmak üzere toplam 300-YTL tazminat ve alacak
istemli aç›lan dava bilirkifliye tevdii edilmifltir. Duruflma tarihi 06.02.2006

4- Kocaeli 3. ‹fl mahkemesinde 2005/763 E say› ile Recep Kesicio¤lu taraf›ndan 08.06.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliflkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 400-YTL k›dem tazminat› 200-YTL ihbar tazminat›, 100 YTL y›ll›k ücretli izin alaca¤›,
100 YTL resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 250-YTL kötü niyet tazminat› olmak üzere toplam 1.050-YTL tazminat istemli
aç›lan dava. Dava bilirkifliye tevdii edilmifltir. Duruflma tarihi 09.03.2006
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5- ‹stanbul Asliye 2. Ticaret mahkemesinin 2003-250 esas nosunda kay›tl› olarak Kartonsan. A.fi. taraf›ndan evvelce
nakde tahvil edilen cem’an 37.150-YTL’lik banka teminat mektubunun masraf ve faizleri ile birlikte tahsili z›mm›nda Hayat
Kimya A.fi. taraf›ndan Kartonsan A.fi. aleyhine aç›lm›fl olan dava Kartonsan A.fi. aleyhine neticelenmifltir. Karar temyiz
edilmifl olup Yarg›tay karar› beklenmektedir.

6- Hayat Kimya A.fi. taraf›ndan Kartonsan A.fi. aleyhinde mükerrer olarak ödediklerini iddia ettikleri 26.223-YTL’nin
masraf ve faizi ile birlikte istirdad› talebiyle ‹stanbul Asliye 6.Ticaret mahkemesinin 2003-997 esas nosundan kay›tl› olarak
aç›lan bir dava devam etmektedir.

7- Mopak Ka¤›t ve Karton San. ve Tic. A.fi. aleyhinde ‹stanbul 2. Fikri ve s›nai haklar hukuk mahkemesinde flirketin tescilli
markalar›na benzer olarak kullanmakta olduklar› markalar›n iptali z›mm›nda bir dava devam etmektedir.

8- fiirketin borçlusu Dipafl Matbaac›l›k ve Ambalaj San. ve Tic. A.fi. aleyhinde aç›lm›fl olan davada 109.222-YTL flirket
lehine hükmedilmifltir. Mali tablolarda fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

9- fiirketin borçlusu Artek Ka¤›tç›l›k A.fi.’den intikal eden ve karfl›l›ks›z ç›kan 8.000-YTL’lik çeklerle ilgili olarak keflideci Ali
Ayd›n hakk›nda aç›lan dava neticelenmifl, daval› ödemede bulunmad›¤› için cezaevine konulmufltur. Keflidecisi Ömer
‹hsan Tekin olan 5.400-YTL’lik karfl›l›ks›z çekler için aç›lan dava devam etmektedir. 

10- Av. Mustafa Hattato¤lu ile flirket aras›ndaki iliflki sona erdirildi¤inden Av. Mustafa Hattato¤lu ‹st. 8.‹fl Mahkemesinin
2005/169 say›l› dosyas› ile k›dem ve ihbar tazminat› taleplerini kapsayan ve flimdilik kayd› ile 1.000 YTL’lik bir dava
açm›flt›r.

11- Kocaeli 3. ‹fl Mahkemesi 2005-429 E say› ile Ufuk Dedeo¤lu taraf›ndan 04.05.2005 tarihinde 100 YTL k›dem
tazminat›, 50 YTL ücret alaca¤› ve 450 YTL di¤er hak ve tazminat talebi ile aç›lan dava devam etmektedir. 

12- Ba¤l› Ortakl›k Selka ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. aleyhinde ifl akdi sona erdirilmifl olan Asl›han Çavufllar taraf›ndan ‹stanbul 6. ‹fl
Mahkemesi 2004-888 E no ile “flimdilik kayd›” ile k›dem, ihbar ve fazla mesai ücretlerinin kapsar mahiyette 8.786 YTL’lik
alacak davas› olup dava devam etmektedir.
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AKT‹F DE⁄ERLER ÜZER‹NDEK‹ S‹GORTA TUTARI

31.12.2006

Sigortalanan Sigortalayan Sigortaya Esas Sigorta Sigorta
Aktifin Cinsi fiirket Al›nan Tutar Bafllang›ç Tarihi Bitifl Tarihi
Bina AKS‹GORTA A.fi. 28.029.559-USD 01.01.2006 01.01.2007
Bina AKS‹GORTA A.fi. 1.382.500-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Makina Teçhizat AKS‹GORTA A.fi. 145.394.936-USD 01.01.2006 01.01.2007
Makina Teçhizat AKS‹GORTA A.fi. 2.590.350-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Demirbafllar AKS‹GORTA A.fi. 365.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Demirbafllar AKS‹GORTA A.fi. 273.000-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Emtea AKS‹GORTA A.fi. 19.531.471-USD 01.01.2006 01.01.2007
Emtea AKS‹GORTA A.fi. 900.000-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Kâr Kayb› AKS‹GORTA A.fi. 20.000.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Kâr Kayb› AKS‹GORTA A.fi. 325.855-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Tafl›tlar AKS‹GORTA A.fi. 1.364.709-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Kasa AKS‹GORTA A.fi. 138.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Kasa AKS‹GORTA A.fi. 62.500-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Ferdi Kaza AKS‹GORTA A.fi. 1.575.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Ferdi Kaza AKS‹GORTA A.fi. 6.073.500-YTL 01.01.2006 01.01.2007
‹flveren Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 140.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
‹flveren Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 854.463-YTL 01.01.2006 01.01.2007
3. fiah›s Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 60.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
3. fiah›s Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 950.000-YTL 01.01.2006 01.01.2007
Emniyeti Suiistimal AKS‹GORTA A.fi. 100.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Tafl›nan Para AKS‹GORTA A.fi. 86.000-USD 01.01.2006 01.01.2007
Elektronik Cihaz AKS‹GORTA A.fi. 1.601.670-USD 01.01.2006 01.01.2007
Makina K›r›lmas› AKS‹GORTA A.fi. 40.611.114-USD 01.01.2006 01.01.2007
Makina K›r›lmas› AKS‹GORTA A.fi. 1.200.000-YTL 01.01.2006 01.01.2007
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31.12.2005

Sigortalanan Sigortalayan Sigortaya Esas Sigorta Sigorta
Aktifin Cinsi fiirket Al›nan Tutar Bafllang›ç Tarihi Bitifl Tarihi
Bina AKS‹GORTA A.fi. 27.295.724-USD 01.01.2005 01.01.2006
Bina AKS‹GORTA A.fi. 290.000-YTL 01.01.2005 01.01.2006
Makina Teçhizat AKS‹GORTA A.fi. 144.537.701-USD 01.01.2005 01.01.2006
Makina Teçhizat AKS‹GORTA A.fi. 2.070.359-YTL 01.01.2005 01.01.2006
Demirbafllar AKS‹GORTA A.fi. 565.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Emtea AKS‹GORTA A.fi. 25.700.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Kâr Kayb› AKS‹GORTA A.fi. 20.000.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Tafl›tlar AKS‹GORTA A.fi. 871.000-YTL 01.01.2005 01.01.2006
Kasa AKS‹GORTA A.fi. 238.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Ferdi Kaza AKS‹GORTA A.fi. 1.640.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
‹flveren Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 140.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
3. fiah›s Mali Mesuliyet AKS‹GORTA A.fi. 80.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Emniyeti Suiistimal AKS‹GORTA A.fi. 100.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Tafl›nan Para AKS‹GORTA A.fi. 2.236.000-USD 01.01.2005 01.01.2006
Elektronik Cihaz AKS‹GORTA A.fi. 1.459.930-USD 01.01.2005 01.01.2006
Makina K›r›lmas› AKS‹GORTA A.fi. 39.218.880-USD 01.01.2005 01.01.2006

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar› afla¤›daki gibidir:

31.12.2006

Cinsi Bafllang›ç Tarihi Sona Erme Tarihi Kime Verildi¤i Döviz Tutar›
Akreditif Taahhütleri EUR 01.01.2007 31.03.2007 Muhtelif 465.595
Akreditif Taahhütleri USD 01.01.2007 31.03.2007 Muhtelif 416.000
Akreditif Taahhütleri SFR 01.01.2007 31.03.2007 Muhtelif 420.000

31.12.2005

Cinsi Bafllang›ç Tarihi Sona Erme Tarihi Kime Verildi¤i Döviz Tutar›
Akreditif Taahhütleri EUR 01.01.2006 31.12.2006 Muhtelif 971.611
Akreditif Taahhütleri USD 01.01.2006 31.12.2006 Muhtelif 213.500
Akreditif Taahhütleri SFR 01.01.2006 31.12.2006 Muhtelif 130.000
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Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;

31.12.2006

Ne ‹çin Verilifl Fek Edilece¤i Tarihi
‹potek/Teminat Kime Verildi¤i Verildi¤i Tarihi Tarih Tutar›
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 22.08.2000 Süresiz 100.000
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 11.01.2005 Süresiz 250.000
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 11.01.2005 Süresiz 200.000
Teminat Mektubu Haydarpafla Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 16.04.1992 Süresiz 26
Teminat Mektubu Haydarpafla Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 28.05.1992 Süresiz 57
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 05.03.1999 Süresiz 52.250
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 17.06.2003 Süresiz 30.123
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 26.11.2004 Süresiz 14.350
Teminat Mektubu Kocaeli Elektrik A.fi. Teminat 01.04.1993 Süresiz 4.500
Teminat Mektubu Kad›köy 4. ‹cra Müdürlü¤ü Teminat 08.12.2005 Süresiz 102.850
Teminat Mektubu Kad›köy 2. ‹cra Müdürlü¤ü Teminat 24.07.2006 Süresiz 12.000
Teminat Mektubu Dow Türkiye Kimya A.fi. Teminat 30.09.2005 Süresiz 26.000
Teminat Mektubu SIMS Ltd. fiti. Teminat 19.12.2006 1 Ay 35.500
Teminat Mektubu Bo¤aziçi K.V. Dairesi Teminat 01.10.2003 Süresiz 100.000
Toplam 927.656

31.12.2005

Ne ‹çin Verilifl Fek Edilece¤i Tarihi
‹potek/Teminat Kime Verildi¤i Verildi¤i Tarihi Tarih Tutar›
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 22.08.2000 Süresiz 100.000
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 11.01.2005 Süresiz 250.000
Teminat Mektubu Derince Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 11.01.2005 Süresiz 200.000
Teminat Mektubu Haydarpafla Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 16.04.1992 Süresiz 39
Teminat Mektubu Haydarpafla Gümrük Müdürlü¤ü Teminat 28.05.1992 Süresiz 57
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 05.03.1999 Süresiz 52.250
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 17.06.2003 Süresiz 30.123
Teminat Mektubu Körfez Elektrik A.fi. Teminat 26.11.2004 Süresiz 14.350
Teminat Mektubu Kocaeli Elektrik A.fi. Teminat 01.04.1993 Süresiz 4.500
Teminat Mektubu Kad›köy 4. ‹cra Müdürlü¤ü Teminat 08.12.2005 Süresiz 102.850
Teminat Mektubu Bo¤aziçi K.V. Dairesi Teminat 01.10.2003 Süresiz 100.000
Toplam 854.169

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Bilanço dönemleri itibariyle herhangi bir iflletme birleflmesi olmam›flt›r.

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Topluluk bölümlere göre raporlama yapmam›flt›r. 
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34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Yoktur.

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Toplulu¤un durdurulan faaliyeti yoktur.

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fllar 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
Yurt ‹çi Sat›fllar 96.961.263 82.165.722
Yurt D›fl› Sat›fllar 36.732.397 29.861.515
Di¤er Sat›fllar 3.006.483 4.695.791
‹ndirimler (8.097.144) (4.269.854)
Sat›fl Gelirleri (Net) 128.602.999 112.453.174
Sat›fllar›n Maliyeti (109.107.509) (88.837.708)
Brüt Esas Faaliyet Kâr›/Zarar› 19.495.490 23.615.466

Üretim Miktarlar› 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
Kufle Karton (Ton) 132.894 141.493
Hurda Ka¤›t (Ton) 91.228 90.633
Elektrik Sat›fllar› (103Kwh) 88.826 96.084

Sat›fl Miktarlar› 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
Kufle Karton (Ton) 152.037 133.522
Hurda Ka¤›t (Ton) 92.703 91.742
Elektrik Sat›fllar› (103Kwh) 22.637 28.548

37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

Hesap ismi 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m Giderleri (3.830.108) (3.517.525)
Genel Yönetim Giderleri (6.307.987) (5.961.097)
Toplam Faaliyet Giderleri (10.138.095) (9.478.622)
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

Di¤er gelirler: 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
Faiz Geliri 14.039.075 10.209.077
Kur Fark› Gelirleri 3.982.448 1.425.438
Menkul K›ymet Sat›fl Kârlar› 306.073 0
Reeskont Faiz Gelirleri 308.020 392.175
Di¤er 1.479.204 1.967.892
Toplam Di¤er Gelirler: 20.114.820 13.994.582

Di¤er Giderler: 
Kur Fark› Giderleri (5.981.801) (2.654.554)
Reeskont Faiz Giderleri (490.020) (216.764)
Karfl›l›k Gideri 0 (447.851)
Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar› (1.488.941) (844.694)
Di¤er (175.867) (1.240.123)
Toplam Di¤er Giderler: (8.136.629) 5.403.986
Di¤er Gelirler/(Giderler)-Net 11.978.191 7.360.796

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Finansman Giderleri: 01.01.2006 31.12.2006 01.01.2005 31.12.2005
K›sa Vadeli Borçlanma Gideri (1.647.317) 1.276.365
Toplam Finansman Gideri (1.647.317) 1.276.365

40. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
SPK 17.03.2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini
kamuoyuna duyurmufltur. An›lan SPK tebli¤i uyar›nca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas›
yap›lmad›¤› için, 2006 y›l›nda parasal kazanç kay›p oluflmamaktad›r. 

41. VERG‹LER
Toplulu¤un 31.12.2006 tarihi itibariyle yasal vergi karfl›l›¤› 4.130.269-YTL olup Ertelenen Vergi Karfl›l›klar› Not:14’de
aç›klanm›flt›r. 

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 

fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl kârlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
artt›rabilir. Hisse bafl›na kâr hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse
bafl›na kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
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fiirket 29.11.2006 Tarihli Yönetim Kurulu karar› ile 100.000.000-YTL kay›tl› sermaye tavan› içerisinde 2.025.000-YTL olan
ödenmifl sermayesini 810.000-YTL (tamam› ‹fltirak Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›ndan karfl›lanmak üzere) bedelsiz art›r›larak
(%40 Oran›nda) 2.835.000-YTL’ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Sermaye art›r›m ifllemleri 27.12.2006 tarihinde ticaret
sicilinde tescil edilerek tamamlanm›flt›r.

fiirket 28.06.2006 Tarihinde yap›lan 05.07.2006 tarihinde tescil edilen ve 10.07.2006 Tarih 6595 say›l› Ticaret Sicil
Gazetesi ile ilan edilen Ola¤anüstü genel kurul karar›na ve 27.12.2006 tarihinde tescil edilen sermaye art›fl›na göre
flirketin ödenmifl sermayesini temsil eden pay adedini afla¤›da gösterilen flekilde yeniden belirlenmifltir.

fiirket Eski Ana Sözleflmesine Göre fiirket Yeni Ana Sözleflmesine Göre
Pay Adeti 2.835.000.000 Pay Adeti 283.500.000
Her Pay›n Nominal Tutar› 1.000-TL Her Pay›n Nominal Tutar› 0,01-YTL
Toplam Nominal Tutar 2.835.000-YTL Toplam Nominal Tutar 2.835.000-YTL

Hisse bafl›na esas kazanç, hissedarlara ait net kâr›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
hesaplanmaktad›r.

fiirketin yeni ana sözleflmesine göre her bir birim pay 0,01-YTL nominal bedele isabet etmesine ra¤men, hem geçmifl
y›llarla karfl›laflt›rma sa¤lanabilmesi ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda 1-YTL nominal bedele isabet eden de¤erler
üzerinden ifade edilmesi nedeniyle hisse bafl›na kazanç 1-YTL nominal bedele isabet eden hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adetlerine göre hisse bafl›na kazanç afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r.

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Hissedarlara ait net kâr 17.242.877 15.298.894
Beheri 0,01-YTL nominal de¤erli hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (*) 202.500.000 202.500.000
Hisse bafl›na kâr (YTL) 0,0852 0,0756

(*) Sermaye art›r›m ifllemi 27.12.2006 tarihinde gerçekleflti¤inden hisse bafl›na kâr hesab›nda art›r›m öncesi sermaye
adeti olan 2.025.000 dikkate al›nm›flt›r.

Hisse bafl›na esas ve nispi kazanç aras›nda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktad›r. 

43. NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmifltir. 

44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli baflka bir husus bulunmamaktad›r.
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Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› uyar›nca Seri XI, No: 25 Tebli¤ hükümlerine göre haz›rlanarak konsolide edilmifl mali
tablolarda bulunan 2006 y›l› kâr›ndan ve 2001 ve öncesi y›llarda ayr›lan Ola¤anüstü Yedeklerden, Ana sözleflmemizin 25.
maddesi hükümleri göz önüne al›narak, da¤›t›m› önerisi afla¤›da gösterilmifltir. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesi
verilmesi süresi içinde, mali mevzuatta de¤ifliklik olmas› halinde, ortaklar›m›za da¤›t›lacak (brüt) kâr pay› oran›nda
de¤ifliklik olmamas› flart›yla, dönem kâr›ndan ayr›lacak vergi ve yasal yükümlülüklerin do¤ru olarak hesaplanabilmesini
teminen kâr da¤›t›m tablosunun yeniden düzenlenmesi ve kâr da¤›t›m›na 28.05.2007 tarihinde bafllan›lmas› önerisi tetkik
ve tasviplerinize arz olunur.

Cari Dönem 
31/12/2006

A. DÖNEM KÂRI DA⁄ITIMI
1. Dönem kâr› 19,671,564
2. Geçmifl y›l zararlar›
3. Ödenecek vergiler 2,428,687

-Kurumlar vergisi 2,428,687
-Gelir vergisi kesintisi
-Di¤er vergi ve benzerleri 

4. Di¤er indirimler (Genel Kurul Yap›lmayan Müfl. Yön. Tabi. Ort. Kâr›) 1,320,489
5. Birinci tertip yasal yedek 736,534
NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRI 15,185,854
6. Ortaklara birinci temettü 3,786,637

-Adi hisse senedi sahiplerine 3,041,520
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine 745,118

7. Memur ve ‹flçilere temettü
8. Yönetim kuruluna temettü 548,426
9. Ortaklara ikinci temettü

-Adi hisse senedi sahiplerine
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine

10.II. tertip yasal yedek 1,762,574
11.Statü yedekleri
12.Özel yedekler

OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER 9,088,217

B. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
1.Ortaklara pay 13,223,365

-Adi hisse senedi sahiplerine 13,223,365
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine

C. H‹SSE BAfiINA KÂR (YTL/%)
-Adi hisse senedi sahiplerine 0.053566 %535.66
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine 0.053566 %535.66

D. H‹SSE BAfiINA KÂR PAYI (YTL/%)
-Adi hisse senedi sahiplerine (Brüt) 0.05737 %573.72
-Adi hisse senedi sahiplerine (Net) 0.05052 %505.19
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine (Brüt) 3,725.6459 %37,256,459
-‹mtiyazl› (A Grubu) hisse senedi sahiplerine (Net) 3,166.8007 %31,668,007

Brüt Temettü Vergi Kesintisi Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri 16,264,871 1,942,724 14,322,147
-‹mtiyazl› (A Grubu) Hisse Senetleri 745,129 111,769 633,360
-Yönetim Kurulu Temettü 548,426 82,264 466,162

17,558,426 2,136,757 15,421,669
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1. Kurumsal  Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan› 
fiirketimiz 2006 y›l› faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yap›s› ve
ortakl›k yap›s› çerçevesinde uygulanmas›na çal›flmaktad›r.

fiirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkelerini hem flirket hem de pay sahipleri aç›s›ndan son derece olumlu görmektedir. fiirket
aç›s›ndan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin benimsenmifl olmas›n›n düflük sermaye maliyeti, finansman imkanlar›n›n ve
likiditenin artmas›, flirket imaj›n›n yükselmesi, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n fiirketimize ilgisinin artmas› yönünde önemli
f›rsatlar yarataca¤› düflünülmektedir. Pay sahipleri aç›s›ndan haklar›n› daha kolay kullanabilecekleri daha fleffaf bir
yönetim ve daha çok bilgi sahibi olduklar› bir yap› oluflacakt›r. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacakt›r.

fiirketimiz pay sahipleriyle olan iliflkilerini Mali ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütmektedir. Mali ‹fller Müdürlü¤ü’nce pay
sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kâr da¤›t›m önerileri vs. gibi
konularda bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r. fiirket ana sözleflmesine göre pay sahiplerinin haklar›n› k›s›tlay›c› (genel
kurula kat›l›m hakk›, oy hakk›, kâr pay› hakk›, paylar›n devri vs. gibi) hükümler bulunmamaktad›r. Her y›l detayl› olarak
haz›rlanan faaliyet raporlar› ve yasal mevzuat gere¤i aç›klanmas› zorunlu olan haller için yap›lan özel durum
aç›klamalar›yla pay sahiplerinin haklar› korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanmaktad›r.

fiirketimiz kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k konular›nda SPK’n›n düzenlemeleri kapsam›nda olmas› sebebiyle yasal
yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolar›n›, dipnotlar›n›, Ba¤›ms›z Denetim
Raporlar›n› kamuya aç›klamaktad›r. Ayr›ca ola¤anüstü durumlar söz konusu oldu¤unda ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’nda özel durum aç›klamalar› yapmaktad›r. fiirketimizin internet sitesi arac›l›¤› ile hem pay sahiplerinin hem de
kamunun fiirketimizle çok yönlü ba¤lant› kurmas› sa¤lanmaktad›r. fiirketimizin bunun d›fl›nda bir bilgilendirme politikas›
oluflturulmam›fl olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

fiirketimiz menfaat sahipleri iliflkileri aç›s›ndan; çal›flanlar›n›n yönetime kat›l›m›n› sa¤lay›c› alt kurullar oluflturarak flirket
yönetimine kat›l›m› desteklemektedir. 

fiirketimiz oluflturdu¤u insan kaynaklar› politikas›n› internet sitesinde kamuya aç›klam›flt›r.

Müflterileri ile olan iliflkilerinde ise müflteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmakta, müflterilerin talep ve beklentilerini
dönemsel olarak yapt›¤› müflteri anketleri ile ölçmekte ve bu yönde kararlar oluflturmaktad›r. 

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹ 
2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi 
fiirketimizin pay sahipleri ile olan iliflkileri için özel bir birim oluflturulmam›fl olup pay sahipleri ile olan iliflkiler Mali ‹fller
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir. Bunun nedeni yat›r›mc›lar›n fiirketimize yo¤un bir bilgi ve soru baflvurusunda
bulunmamas›d›r. Yat›r›mc›lar›m›z taraf›ndan Mali ‹fller Müdürlü¤ümüze 2006 y›l›nda yaklafl›k olarak 250 adet soru
gelmifltir. Bu sorulardan Sermaye Piyasas› Mevzuat› gere¤ince kamuya aç›klanmam›fl bilgi talepleri
cevapland›r›lmamakta, bunun haricinde kalan di¤er kâr pay› ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki sorular›n tamam›
yan›tlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m› 
fiirketimizin pay sahipleri fiirketimize telefon ve faks yoluyla ulaflarak bilgi taleplerini ve sorular›n› iletmektedirler.
Yat›r›mc›lar taraf›ndan fiirketimize 2006 y›l›nda yaklafl›k 250 adet soru sorulmufl olup sorular›n tamam›na yak›n bir k›sm›,
dönemsel kâr, hisse senedi fiyat hareketleri, kay›tl› sermaye tavan› yükseltilmesi ve sermaye art›fl› ile ilgili olmufltur. Geri
kalan sorular ise merkezi kaydilefltirme ve hisse senedi de¤iflim ifllemleri ile temettü da¤›t›m konular›na iliflkindir. Bu tür
sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na uygun olarak henüz kamuya aç›klanmam›flsa
cevaplanmamakta, kamuya aç›klanm›fl bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktad›r. 
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Genel bilgilendirme yöntemi olarak ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda özel durum aç›klamalar› kullan›lmakta olup
elektronik ortam kullan›m›m›z 2006 y›l›nda artan bir oranda etkinleflmifltir. Özel durum aç›klamalar›m›z ayn› zamanda
internet sitemizde de yay›nlanmaktad›r.

fiirketimizin ana sözleflmesinde; bireysel bir hak olarak “özel denetçi atanmas› talebi” düzenlenmemifl olup ana
sözleflmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri dikkate al›nmaktad›r. fiirketimize 2006 y›l›
içerisinde “özel denetçi tayin talebinde” bulunulmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri 
fiirketimiz 2006 y›l›nda 2005 y›l› faaliyetine iliflkin ola¤an genel kurulunu 30.03.2006 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Genel
Kurulda toplam 2.025.000.000- adet hisse senedinden 1.405.461.714- adedinin kat›l›m› sonucu % 69,41 oran›ndaki bir
ço¤unluk ile toplant› yap›lm›flt›r. fiirketimizin Genel Kurul toplant›lar› için ana sözleflmesinde özel bir toplant› nisab›
belirlenmemifl olup toplant› ve karar nisaplar›nda Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktad›r.  Toplant›lara iliflkin
davetler ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ve 2 adet ulusal gazetede ilan yoluyla yap›lm›flt›r. Bu davet ilanlar›nda
genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplant›s›na kat›lacak vekiller için vekaletname örne¤i, toplant›ya girifl için
ortakl›k paylar›n› gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2005 y›l› faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim
kurulu, ba¤›ms›z denetçi ve murak›p raporlar›n›n hangi tarihte ve nerede ortaklar›n incelemesine haz›r bulundurulaca¤›
hususlar›nda bilgilere yer verilmifltir. 

fiirketimizin nama yaz›l› hisse senetleri mevcut olmad›¤›ndan ayr›ca bir davet flekli yap›lmamaktad›r.

2005 y›l›na iliflkin olarak yap›lan genel kurulda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir soru sorulmam›fl olup genel kurul
gündemine iliflkin yaz›l› öneriler verilmifltir. Verilen öneriler genel kurul oyuna sunulmufl ve oy birli¤i ile kabul edilmifltir.

fiirketimizin ana sözleflmesinin “yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden
sonra yönetim kurulunun ilk toplant›s›nda vazife taksimi yap›lmas› öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda
mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› vs. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildi¤inden Türk Ticaret
Kanunu’nun amir hükümleri sakl› kalmak kayd› ile ana sözleflmede bu ifllemlerin genel kurulun karar› ile yap›lmas›na dair
baflka bir hüküm bulunmamaktad›r. 

fiirketimiz genel kurula kat›l›m› kolaylaflt›rmak için ana sözleflmeye uygun olarak hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay
içerisinde, flirket merkezinin bulundu¤u yerde, önceki y›llar kat›l›m say›lar› ve ulafl›m imkanlar› da dikkate al›narak uygun
özellikte bir mekanda yap›lmaktad›r. 

fiirketimizin genel kurul toplant› tutanaklar› flirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine aç›k
tutulmaktad›r. 

fiirketimiz 2006 y›l›nda 2.700.000-YTL olan kay›tl› sermaye tavan›n› 100.000.000-YTL ye ç›kar›lmas›na ve Ana sözleflmenin
tüm maddelerinin tadiline iliflkin olarak 28.06.2006 tarihinde ola¤anüstü genel kurul toplant›s› gerçeklefltirmifltir. Toplant›
sonucunda kay›tl› sermaye tavan›n›n art›r›lmas› ve ana sözleflme tadil metinleri oy birli¤i ile kabul edilmifltir.

fiirketimiz 03.08.2006 tarihinde yönetim kurulu seçimlerinin yenilenmesi amac›yla bir ola¤anüstü genel kurul toplant›s›
daha gerçeklefltirmifl olup, söz konusu toplant›da yönetim kurulu üyeliklerine 1 y›l görev yapmak üzere seçim yap›lm›flt›r. 

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› 
fiirketimizin ana sözleflmesine göre ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda her hissenin bir adet oy hakk›
bulunmakta olup, oyda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r. Genel kurul toplant›lar›nda oylar aç›k ve el kald›rmak suretiyle
kullan›lmaktad›r. Ancak toplant›da haz›r bulunan ortaklar›n %10’unun talebi ile gizli oya baflvurulaca¤› öngörülmüfltür. 

fiirketin karfl›l›kl› ifltirak iliflkisine sahip ortaklar› genel kurulda oy kullanmaktad›r. fiirket yönetim kurulunda az›nl›k paylar›
temsil edilmemekte olup fiirketimizin genel kurul toplant›lar›nda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
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6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman› 
2006 Y›l›nda yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda flirketimizin kâr da¤›t›m politikas› hakk›nda genel kurul gündemine
madde eklenerek ortaklar›n bilgilendirilmesi sa¤lanm›flt›r. Ola¤an genel kurulda ortaklar›n bilgisine sunuldu¤u üzere y›llar
itibariyle tutarl› olarak uygulanmakta olan bir kâr da¤›t›m politikas› mevcuttur. fiirketimizin ilgili y›la ait da¤›t›lacak kâr›;
mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri
taraf›ndan belirlenmektedir.

Genel Kurullar her y›l hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yap›lmakta olup, kâr da¤›t›m› genel kurulda
al›nan da¤›t›m tarihi karar›na uygun olarak süresinde yap›lmaktad›r. Yönetim kurulunun kâr da¤›t›m teklifi ve hisse bafl›na
kâr oranlar› faaliyet raporunda yer almaktad›r. 

fiirketimizin kâr da¤›t›m politikas›, da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas› mevzuat›n›n öngördü¤ü asgari oranda kâr pay›
da¤›tmak fleklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve d›fl ekonomik koflullardaki geliflmeler ile flirketimizin yat›r›m
f›rsatlar› ve finansman olanaklar›na göre her y›l yeniden gözden geçirilmektedir. 

Bu çerçevede fiirketimizin 2006 y›l› kâr›ndan, 2007 y›l›nda yap›lacak kâr pay› da¤›t›m önerisi, faaliyet raporunda ayr› bir
bölüm olarak yer almaktad›r ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmufltur. 

fiirketimizin ana sözleflmesine göre, A grubu hisse senetlerinin kâr pay› imtiyaz› bulunmaktad›r. Ayr›ca, birinci temettü
da¤›t›m›na karar verildi¤i takdirde yönetim kurulu üyelerine de kâr pay› da¤›t›lmaktad›r. Birinci temettü miktar›n›n
hesaplanmas›na esas al›nan da¤›t›labilir kârdan, ödenmifl sermayenin %10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n %5’i A
grubu hisse senedi sahiplerine, %4’ü ise yönetim kurulu üyelerine kâr pay› olarak da¤›t›lmaktad›r. 

Kâr pay› da¤›t›m› yasal süreleri içinde gerçeklefltirilmektedir. 

Sermaye Piyasas› Kurulu 2007 ve izleyen y›llarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamas› çerçevesinde kâr da¤›t›m
zorunlulu¤unu kald›rsa dahi, Genel Kurulda aksine bir karar al›nmad›¤› sürece pay sahiplerimizin olas› beklentileri ve
büyüme stratejileri aras›nda bir denge gözetilerek kâr pay› da¤›t›lmaya devam edilecektir.  

7. Paylar›n Devri 
fiirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam› hamiline yaz›l› hisse senetlerinden oluflmakta olup paylar›n
devri hususunda ana sözleflmede k›s›tlay›c› hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas› 
Mevzuatla belirlenen hususlar d›fl›nda kamuya aç›klanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikas›
oluflturulmam›flt›r. Mevzuat›n aç›klanmas›n› zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve detayl› görüldü¤ünden dolay› bir bilgilendirme
politikas› oluflturulma yoluna gidilmemifltir. 

9. Özel Durum Aç›klamalar› 
fiirketimizin 2006 y›l›nda 45 adet özel durum aç›klamas› olmufltur. Kamuyu ayd›nlatma esaslar› çerçevesinde özel durum
aç›klamalar›m›z›n tamam› yasal mevzuata uygun olarak süresinde yap›lm›flt›r. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 2006 y›l›nda 1 adet özel durum aç›klamas› ile ilgili ek aç›klama talebi olmufltur. Söz
konusu ek aç›klama yeni bir özel durum aç›klamas› olarak kamuya aç›klanm›flt›r. Özel durum aç›klamalar›m›z ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas› ile birlikte fiirketimizin internet sitesinde ayr›ca hissedarlar›m›z›n ve kamunun bilgisine
sunulmufltur.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i 
fiirketimizin internet adresi “www.kartonsan.com.tr”dir. fiirketimizin internet sitesinde hissedarlar›m›z›n düzenli ve kolay
ulafl›mlar›n› sa¤lamak amac›yla yat›r›mc› iliflkileri linki oluflturulmufltur. Bu link alt›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II.
bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilerden; geçmifle yönelik ana sözleflme de¤ifliklikleri ile ilgili ticaret sicil gazeteleri
hariç olmak üzere tüm bilgi, rapor ve aç›klamalar yer almaktad›r. 
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11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› 
fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahiplerinin dolayl› ve karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle kamuya
aç›klama yap›lmamaktad›r. fiirketimizin dönemsel mali tablolar› ve bu tablolara iliflkin dipnot ve raporlar›nda sadece
karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lan ortakl›k yap›s› (nihai gerçek kiflilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ve fiirketimizin internet sitesinde kamuya aç›klanmaktad›r. 

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas› 
fiirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda; fiirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile genel
müdür ve genel müdür yard›mc›lar›m›z ve yönetim kurulu üyelerinin listesi yer almaktad›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
fiirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu ayd›nlatma esaslar›
çerçevesinde özel durum aç›klamalar› yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporlar› ve bu
raporlar›n ayn› zamanda yay›nland›¤› internet sitemiz ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m› 
fiirketimiz çeflitli kademedeki personelin yönetime kat›lmas› amac›yla departman baz›nda temsil edinilen, her ay düzenli
olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin kat›ld›¤› icra kurulu toplant›lar› yapmakta ve bu toplant›larda ilgili
konular hakk›nda görüfl al›fl veriflinde bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar departmanlar taraf›ndan uygulanmaktad›r. 

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas› 
fiirketimiz tüm faaliyetlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliflen ve kat›l›mc›l›¤›n
ön planda tutuldu¤u bir insan kaynaklar› politikas› oluflturmufltur. fiirket ifle al›m politikas› oluflturarak do¤ru ifle do¤ru
insan tercihi ile çal›flanlar›n kariyer hedefleri ile birlikte kiflisel yeterliliklerini de dikkate al›narak ayn› durumdaki personele
f›rsat eflitli¤i sa¤lamaktad›r. Personel al›m› ile ilgili kriterler yaz›l› hale getirilmifl ve personel al›mlar›nda bu kriterlere
uyulmas› sa¤lanm›flt›r. Çal›flanlar›n bilgi ve becerileri ile kiflisel geliflimlerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar› yap›lmakta ve
uygulanmaktad›r. fiirket çal›flanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak belirlenmifl ve verimlili¤i art›r›c› ve çal›flma koflullar›nda
iyilefltirme sa¤lay›c› önlemler al›nmaya devam edilmektedir. Çal›flanlar›n moral motivasyonlar›n›n yüksek tutulabilmesi
amac›yla dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yap›lmakta ve çal›flan mutlulu¤u art›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler 
fiirketimiz gerek müflterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini art›rmak amac›yla çok yönlü iletiflim
ile talep ve beklentilere cevap vermeye çal›flmaktad›r. Bu amaçla müflteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler
yap›larak ve müflteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden ö¤renilmekte ve çözüm yollar› aranmaktad›r.
fiirketimizin üretti¤i ürünlerle ilgili olarak direkt müflteri flikayetlerinin al›nd›¤› bir departman (‹nsan Kaynaklar› ve Kalite
Sistemleri Müdürlü¤ü) oluflturulmufltur. Bu birime her türlü iletiflim arac›l›¤› ile kolayca ulafl›m sa¤lanm›flt›r. Yap›lan
incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir. 

17. Sosyal Sorumluluk 
fiirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile üretim tesislerinin bulundu¤u alanda bulunan Kocaeli Kullar köyünde bir adet
ilkö¤retim okulu yapt›rm›fl ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devretmifltir. Her y›l belirli tutarlarda okulun giderleri karfl›lanarak
e¤itime katk›da bulunulmaktad›r.

fiirketimiz BVQI taraf›ndan verilen ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i sistemi
belgelerine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yap›lmas› gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek
çal›flanlar›m›z›n güvenli¤i ve gerekse de çevreye olan duyarl›l›¤›m›z konusunda azam› özen gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r.

At›k su üretim tesisi ile proses suyunun do¤rudan deflarj› önlenmekte ve at›k su ar›t›m tesis ç›k›fl de¤erleri sürekli kontrol
edilmektedir. Di¤er at›klar lisansl› firmalara verilerek ve lisansl› firmalarca geri kazan›m› ve imhas› sa¤lanarak çevre kirlili¤i
ile mücadele edilmektedir.
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fiirketimiz karton üretiminde %90 oran›nda at›k ka¤›t kullanarak ekonomiye ve ormanlar›n korunmas›na katk›
sa¤lamaktad›r. 

Her y›l fabrika üretim sahas› ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yap›larak gürültü seviyesinin
yasal limitler içinde kalmas›na çal›fl›lmaktad›r.

fiirketimiz do¤algaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini zaman›nda yapt›rarak çevre
kirlili¤inin en aza indirilmesine katk›da bulunmaktad›r. 

fiirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolay› aç›lm›fl bir dava bulunmamaktad›r.
fiirketimiz ayr›ca üretim tesislerinin bulundu¤u bölgede bulunan spor klüplerine, belediyelere, dernek ve vak›flara sosyal
amaçl› yard›m sa¤lamaktad›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler 
fiirket yönetim kurulu afla¤›daki isimlerden oluflmaktad›r:

Baflkan (Murahhas Aza): Sinan Ercan Gülçur
Baflkan Vekili: Prof. Dr. Ünal Bozkurt
Baflkan Vekili: Dr. Oktay Duran
Üye: Hatice Canan Pak
Üye: Asl› Balk›r
Üye: Bihlun Tamayl›gil
Üye: Babür Gökçek
Üye: Ufuk Saka
Üye: Haluk ‹ber
Üye: Süleyman Kaya
Üye: Mehmet Talu Uray

Sn. Mehmet Talu Uray (Genel Müdür), Sn. Süleyman Kaya (Genel Müdür Yard›mc›s›) ve Sn. Haluk ‹ber (Genel Müdür
Yard›mc›s›) ayn› zamanda icrada görev almaktad›r. Di¤er yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamaktad›r.

fiirket ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler almas›n› s›n›rlay›c› hükümler
bulunmamaktad›r. fiirket genel kurulu taraf›ndan her y›l TTK’n›n 334 ve 335’inci maddesinde say›lan yetkiler yönetim
kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda
baflka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeli¤inden önce bafllam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

fiirket ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyelerinin ba¤›ms›zl›k konular› ele al›nmam›fl olmakla birlikte, hissedarlar› temsil
eden üyelerle beraber ba¤›ms›z üyeler de görev yapmaktad›r. Ba¤›ms›z üyeler sektörde uzman kiflilerden oluflmakta olup
bilgi, beceri ve deneyimleri ile flirket menfaatleri ve pay sahiplerinin ç›karlar›n› korumak esas gayesi ile hareket
etmektedirler.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
fiirketin ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte
mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer
alan ilkelerle örtüflmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktad›r.
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20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 
fiirketimiz misyon ve vizyonunu ISO 9001 kalite belgesi kapsam›nda flirket politikas› olarak belirlemifl, internet sitesi ve
faaliyet raporlar›nda yay›nlam›flt›r. Buna göre flirket politikas› afla¤›daki gibidir;

Türkiye’de karton üretimi lideri, dünyada rekabetçi olma konumunu sürdürmeyi hedefleyen fiirketimiz;
• kalite–çevre–ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim sistemlerinin etkinli¤ini do¤ru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali
kaynaklar› kullanarak sürekli iyilefltirmeyi,
• müflterilerimizin istek ve beklentileri do¤rultusunda, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli gelifltirmeyi, 
• çal›flanlar›m›z›n tüm faaliyetlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliflen, paylaflan
ve kat›l›mc› bir organizasyon olmay›, 
• çevre kirlili¤ine neden olmamay›, do¤al kaynaklar› etkin ve verimli kullanmay›,
• tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymay›,
• çok yönlü iletiflimle müflterilerimiz, tedarikçilerimiz, çal›flanlar›m›z, ortaklar›m›z ve toplumun güven ve memnuniyetlerini
devam ettirmeyi 
taahhüt etmektedir.

Departman yöneticileri ve üst düzey yöneticiler taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler her y›l bütçe çal›flmalar›
çerçevesinde yönetim kuruluna sunularak onaylanmaktad›r. ‹flleyifl sürecinde departman hedefleri üst düzey yöneticiler
taraf›ndan de¤erlendirilerek flirket nihai hedefleri oluflturulur. Oluflturulan ve onaylanan hedefler her ay yönetim kurulu
toplant›lar›nda de¤erlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas› 
fiirketimiz denetim komitesi ve murak›plar› taraf›ndan; yap›lan ifllemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de
flirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim mekanizmas›n›n
oluflturulmas› ile iç kontrol mekanizmas›n›n revize çal›flmalar› devam etmektedir.

‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgeleri ile ilgili olarak
ba¤›ms›z d›fl denetçiler taraf›ndan denetimler yap›lmakta ve görülen uygunsuzluklar flirket üst düzey yönetimine
bildirilmektedir. Çok yönlü iletiflimle bildirilen problemlerin çözüm yollar› aranmakta ve politikalar oluflturulmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar› 
fiirketimizin ana sözleflmesinde yönetim kurulunun vazife ve selahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er
yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› ana sözleflmede yer almamakla birlikte fiirketimiz genelinde tüm çal›flanlar için üst
düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmifltir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar› 
fiirket ana sözleflmesine göre; yönetim kurulu toplant›lar› gerek görüldükçe her zaman yap›labilece¤i gibi en az ayda bir
yap›lma mecburiyeti bulunmaktad›r. 2006 y›l›nda en az ayda bir defa olmak üzere toplam 28 adet yönetim kurulu
toplant›s› yap›lm›flt›r. 

Üyeler genel müdürlük sekreterli¤i taraf›ndan toplant›lara yaz›l› olarak davet edilmektedir. Toplant› gündemi yönetim
kurulu baflkan›n›n üyeler ile yapt›¤› görüflmeler ile belirlenmektedir. Yönetim kurulu kararlar›n›n geçerli olabilmesi için ana
sözleflmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 11 üyeden oluflan Yönetim Kurulunun alm›fl oldu¤u kararlar›n
geçerli olabilmesi için salt ço¤unlukla toplan›lmas› ve ço¤unlukla karar lehinde oy kullan›lm›fl olmas› zorunlulu¤u
bulunmaktad›r.

Yönetim kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet flerhi koyma haklar› bulunmaktad›r. fiirket
ana sözleflmesine göre yönetim kurulu üyelerinin kararlar› veto haklar› düzenlenmemifltir.
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24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤› 
fiirketimizin ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa¤› ile ilgili
düzenlemeler mevcut olmay›p Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktad›r. fiirketimizin genel kurulunda
verilen önergeler sonucunda yönetim kurulu üyelerine TTK'n›n 334 ve 335’inci maddelerinde say›lan yetkiler yönetim
kurulu üyelerine verilmifltir.

Her ne kadar yönetim kurulu üyelerinin fiirketimizle ticari iliflkileri bulunmakta ise de bu bak›mdan kendilerine flirket
taraf›ndan ayr›cal›kl› bir muamele yap›lmamaktad›r. Müflterilerin tabi oldu¤u norm, prosedür ve haklar yönetim kurulu
üyeleri için de uygulanmaktad›r.

25. Etik Kurallar 
fiirket yönetim kurulu taraf›ndan flirket ve çal›flanlar› için tan›mlanm›fl ve gerek çal›flanlara ve kamuya aç›klanm›fl etik
kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktad›r. Bununla birlikte çal›flanlar için görev tan›mlar› oluflturulmufl ve çal›flma
hayat›nda kabul görmüfl prensipler do¤rultusunda söz ve davran›fllar›nda yasalara, ahlaki de¤erlere, örf ve adetlere,
çevreye sayg›l› hareket etmeleri sa¤lanmaktad›r. 

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤› 
Yönetim kurulunca 2 kifliden oluflan denetim komitesi oluflturulmufltur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve
baflkaca komiteler oluflturulmam›flt›r. 

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluflmaktad›r. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüfl
ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edece¤i prosedürlerin yaz›l› oldu¤u bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Denetim komitesi üyeleri icrac› olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.

Denetim komitesi; komite toplant›s› ertesinde komitenin faaliyetleri hakk›nda yaz›l› rapor vererek, komite toplant›s›n›n
özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktad›r.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar 
Yönetim kurulu üyelerine sa¤lanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayal› bir ödüllendirme
uygulanmamaktad›r.

fiirket ana sözleflmesine göre; yönetim kurulu üyelerine her y›l birinci temettünün hesab›na esas al›nan kârdan ödenmifl
sermayenin %10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n %4’ü tutar›nda yönetim kurulu üyelerine kâr pay› verilmektedir. Ayr›ca
yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklar›n›n tutar› her y›l genel kurul taraf›ndan belirlenmektedir. fiirket yönetim
kuruluna genel kurul karar›na göre 2006 y›l› için toplant› bafl›na 200-YTL brüt ücret ödenmifltir.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Raporu
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
Hissedarlara Bilgi

Borsa
Kartonsan A.fi.’nin hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) Ulusal Pazar›nda KARTN sembolü ile
ifllem görmektedir. Hisse senetlerine iliflkin bilgiler, günlük
gazetelerin ekonomi sayfalar›nda ve yat›r›m flirketlerinin
internet portallar›nda yay›nlanmaktad›r.

Kartonsan y›ll›k raporlar› ve di¤er bilgiler afla¤›daki
adresten temin edilebilece¤i gibi fiirketin
www.kartonsan.com.tr adresinde yay›nda bulunan web
sitesinden de elde edilebilir. 

Kartonsan Yat›r›mc› ‹liflkileri
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5 
Pak ‹fl Merkezi Kat: 3 
Gayrettepe 34349 ‹stanbul

Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul
Kartonsan A.fi.’nin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu 16 Mart
2007 Cuma günü saat 11.00’da Divan City Büyükdere
Cad. No: 84  Gayrettepe 34349 ‹stanbul adresinde
yap›lacakt›r.

Ba¤›ms›z Denetçi
Güreli Yeminli Mali Müflavirlik ve Ba¤›ms›z 
Denetim Hizmetleri A.fi.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak    
No: 28 Kat: 19 Maslak Istanbul
Tel: (212) 290 37 60
Faks: (212) 290 37 96

Vergi Tasdiki
Güreli Yeminli Mali Müflavirlik ve Ba¤›ms›z 
Denetim Hizmetleri A.fi.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak   
No: 28 Kat: 19 Maslak Istanbul
Tel: (212) 290 37 60
Faks: (212) 290 37 96

Kartonsan Hisse Senedinin 2006 Y›l› Performans›
Kartonsan’›n y›l sonu bilançosuna göre ödenmifl
sermayesi 2.835 bin YTL’dir. fiirket sermayesi
283.500.000 adet hisseye bölünmüfl olup, bunlar›n 200’ü
A, 283.499.800’i B tertip hisse senedidir. 

Kartonsan hisse senedinin 2006 y›l› performans›n›
gösteren grafik (‹MKB genel endeksi ile k›yasl› olarak)
afla¤›da sunulmufltur.

Hisse senedinin y›l içindeki en düflük fiyat› 142 YTL; 
en yüksek fiyat› ise 201 YTL olarak gerçekleflmifltir. 
Hisse senedinin 2006 y›l›nda kaydetti¤i ortalama fiyat
165,95 YTL olmufltur. Hisse senedinin en düflük ve en
yüksek fiyatlar› yanda verilmifltir.

YTL EN DÜfiÜK EN YÜKSEK
01.01.2006-31.03.2006 149 199 
01.04.2006-30.06.2006 142 201
01.07.2006-30.09.2006 152 176 
01.10.2006-31.12.2006 147 172 

H‹SSE F‹YATLARI KARTONSAN ENDEKS XU100
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.fi.
‹letiflim

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5 
Pak ‹fl Merkezi, Kat: 3 
Gayrettepe 34349, ‹stanbul
Telefon: (212) 273 20 00 (pbx)
Faks: (212) 273 21 70 (Genel), 

(212) 273 21 60 (Pazarlama), 
(212) 273 21 63 (Sat›nalma)

Fabrika
Kullar Köyü, 41270 ‹zmit, Kocaeli
Telefon: (262) 349 61 50
Faks: (262) 349 33 00

Web’de Kartonsan www.kartonsan.com.tr

‹nternetten Kartonsan’la yaz›flmak için:

Genel kartonsan@kartonsan.com.tr
Siparifl orders@kartonsan.com.tr
Pazarlama pazarlama@kartonsan.com.tr
Sat›nalma satinalma@kartonsan.com.tr
‹nsan Kaynaklar› insankaynaklari@kartonsan.com.tr
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