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Özet Bilgi
Şirketimizin 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2017 Tarihinde POINT HOTEL/ ŞİŞLİ adresinde 
Yapılmıştır.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 17.02.2017

Genel Kurul Tarihi 30.03.2017

Genel Kurul Saati 10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 
Tarih

29.03.2017

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.

2 - 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

3 - 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

4 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri

6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi a)
Yasal Kayıtlarda Yer alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup 
Edilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması. b)Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.

11 - Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.

12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket 
veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 
395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması

13 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 30032017 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



EK: 2 30032017 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 30032017 Tarihli Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları

1- Yönetim Kurulu üye seçimleri yapılmıştır. 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ünal Bozkurt, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet 
İmregün,Aslı Balkır, Sinan Ercan Gülçur, Babür Gökçek, Süleyman Kaya ve Haluk İber Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Tamer 
Koçel ile Ali Ersin Güredin Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulunun 31.05.2017 tarihinde brüt temettü dağıtılmasına ilişkin Kar dağıtım önerisi ve Yasal Kayıtlarda Yer alan 
Geçmiş Yıllar zararlarının Olağanüstü Yedek alarak ayrılmış geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine ilişkin önerisi herhangi 
bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

3-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi
ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır.

4- 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri İbra edilmişlerdir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 30032017 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 30032017 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

1) Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek 
üzere, 30.03.2017 Perşembe günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 
ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi 
talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile 
Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi 
amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak;

a) Şirketimizin Yasal kayıtlarında yer alan 24.926.718,72 TL 2014 yılı dönem net zararının ve 14.722.753,71 TL 2015 yılı dönem 
net zararı olmak üzere toplam 39.649.472,43 TL geçmiş yıllar zararının, 2007-2010 arası yıllar dönem net karından Olağanüstü 
Yedek olarak ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından ilgili yıllar bazında sırayla 
mahsup edilmesine, (28.689,02 TL si 2007 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 
10.381.901,83 TL'si 2008 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından, 6.495.951,11 TL'si 2009 Yılı 
dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından ve 22.742.930,47 TL'si 2010 Yılı dönem karından 
Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıl karlarından)

b) Şirketimizin 2016 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 
31.05.2017 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2017 tarihinde yapılacak olan 
Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim 
Kuruluna sunduğu "Yönetim Kurulu Bağımsız Aday listeleri"



görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. 
Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel' in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya 
açıklanmasına,

4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin 
ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini 
kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına 
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.



2016 FAALİYET YILINA 

İLİŞKİN  

30.03.2017 TARİHİNDE 

YAPILACAK OLAN 

OLAĞAN GENEL KURUL 

BİLGİLENDİRME 

DOKÜMANI 



 
İÇ
 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

ÇİNDEKİL

• GİRİŞ V

HAKKIN

• OLAĞA

ÖRNEĞ

• ORTAK

BİLGİ  

• GENEL

• BAĞIM

• BAĞIM

• DİĞER

• ÜST DÜ

• GENEL

•  ŞİRKE

• KAR PA

• GENEL

• GÖREV

BİLGİL

LER 

VE MEVZ

NDA BİLG

AN GENE

Ğİ 

KLIK PAY

L KURUL 

MSIZ YÖN

MSIZ YÖN

R YÖNETİ

ÜZEY YÖ

L KURUL 

ET KAR DA

AYI DAĞI

L KURUL 

V YAPAN

ER 

ZUAT GER

Gİ 

L KURUL

LARI VE S

GÜNDEM

ETİM KUR

ETİM KUR

M KURUL

ÖNETİCİLE

ÇALIŞMA

AĞITIM P

TIM TABL

YAPILMA

 YÖNETİM

 

REĞİ AÇI

L TOPLAN

SERMAY

M MADDE

RULU ÜY

RULÜ ÜY

LU ÜYE A

ER ÜCRE

A ESASLA

POLİTİKAS

LOSU 

ASINA İLİŞ

M KURUL

KLANMA

NTISINA D

YEYİ TEMS

ELERİ 

YE ADAYL

YE ADAYL

ADAYLAR

ET GELİR

ARI İÇ YÖ

SI 

ŞKİN YÖN

LU ÜYELE

SI GEREK

DAVET VE

SİL EDEN

LARI ÖZ G

LARI BAĞ

I ÖZGEÇ

LERİ VE P

ÖNERGES

NETİM KU

ERİ VE KO

KEN HUS

E VEKÂLE

N PAYLAR

GEÇMİŞİ 

ĞIMSIZLIK

MİŞLERİ 

POLİTİKA

Sİ 

URULU KA

OMİTELE

SUSLAR 

ETNAME

RA İLİŞKİ

K BEYANL

ASI 

ARARI 

ERE İLİŞK

 

N 

LARI 

KİN 



 
GİRİŞ
 
İSTAN

Şirke
Olağa
Esen
 
Pay s
sunul
 
Sayg
 
KART
YÖNE
 

MEVZ
 
Açıkl
hakk
sayıs
 
Şirke
imtiya
ve öd
sahip
 
Cari y
 
Şirke
sahife
 
 
Ortak
döne
değiş
 
Ortak
faaliy
 
Faaliy
bilgi v
 
 
Gene
ve de
on y
ilişkis
yöne
hakk
 
Şirke
yenid
süres
yapm
mevz

Ş  

NBUL TİCARE

etimiz yönetim
an Genel Ku

ntepe Yıldız P

sahiplerimizin
lmuştur. 

gılarımızla, 

TONSAN KA
ETİM KURU

VZUAT GERE

lamanın yap
kı, ortaklık se
sı ve oy hak

etimiz serma
azı bulunmak
denmiş serm

plerine ödenm

yıl içerisinde

etimiz serma
felerinde ayrı

klığın ve b
emlerinde pl
şiklikler ve b

klığın ve ba
yetlerini önem

yet raporund
verilmekte, g

el kurul topl
eğiştirme ge

yıl içerisinde
isinin niteliğ
etim kurulu 
kında bilgi: 

etimiz yönetim
den aday olm
sinin bitmesi 

mak üzere, T
zuat gereği y

ET SİCİL MEM

m kurulu 17.0
urul toplantısı
Posta Cadde

n ve kamuoy

ARTONSANA
ULU 

EĞİNCE AÇI

pılacağı tarih
ermayesind

kkı ile imtiya

yesine tems
ktadır. Şirke
mayenin % 
mektedir. 

 herhangi bir

ayesini temsi
ca verilmiştir

bağlı ortakl
lanladığı or
bu değişiklik

ğlı ortaklıkla
mli ölçüde etk

da ortaklığım
geleceğe yön

lantı gündem
erekçeleri, y
e yürüttüğü
ği ve önem
üyesi seçil

m kurulu üye
makta ve gen
i dolayısıyla 
Türk Ticaret
yapılacak ilk

MURLUĞU-TİC

02.2017 Tari
ının 30.03.20

esi No:29 Şiş

yunun bilgilen

AYİ VE TİCA

IKLANMASI 

h itibarıyla o
de imtiyazlı p

zların niteliğ

sil eden hiss
t Ana Sözleş
10 u indirild

r sermaye ar

il eden payl
r.   

lıklarının ge
rtaklık faaliy
klerin gerek

arımızın geç
kileyebilecek

mızın ve bağl
nelik değerlen

minde yönet
yönetim kuru
ü görevler v
mlilik düzeyi
lmesi durum

elerini 1 yıl gö
nel kurul kar
yapılmaktad

t Kanunu hü
k genel kurul

CARET SİCİL

ih ve YK/201
017 Tarihind
şli/İstanbul/Tü

ndirilmesi am

ARET A.Ş. 

I GEREKEN 

ortaklığın or
pay bulunuy
ği hakkında

se senetlerin
şmesinin 25.
dikten sonra

rtışı ve buna 

ylar hakkında

eçmiş hesa
yetlerini öne
kçeleri hakk

çmiş hesap 
k herhangi bi

lı ortaklıklarım
ndirmeler yap

tim kurulu ü
ulu üyeliği a
ve ayrılma 

yi, bağımsız
munda, orta

örev süreyle
rarına bağlı o
dır. İstifa vey
ükümlerine g
lun onayına 

L NO 95869/41
 

17-04 Sayılı t
e saat 10:30
ürkiye adresi

macıyla oluşt

 
HUSUSLAR

rtaklık yapıs
yorsa her bi
 bilgi: 

nden İmtiyaz
 maddesine 

a kalan karın

bağlı pay sa

a detaylı aç

ap dönemin
emli ölçüde 
kında bilgi: 

döneminde 
ir yönetim ve

mızın geçmiş
pılmaktadır.

üyelerinin az
adaylığı orta
nedenleri, o

zlık niteliğin
aklık faaliye

e seçmektedi
olarak seçile
ya ölüm seb
göre Yönetim
sunulmakta

1270-MERSİS

toplantısında
0’da POINT H
inde yapılma

turulan bilgile

R 

sını yansıtan
ir imtiyazlı p

zlı (A Grubu
göre; Her yı

n % 5 i (A 

ayısı artışı olm

ıklamalara b

nde gerçek
etkileyecek

yada gelece
eya faaliyet d

ş döneme iliş

zli, değiştiri
aklığa iletile
ortaklık ve 

ne sahip ol
etlerini etkil

ir. Görev sür
ebilmektedir. 
ebiyle, eski 
m kurulu tar
dır. Yönetim

S NO: 0526005

a; 2016 faaliy
HOTEL BAR
asına karar v

endirme dokü

n toplam pay
pay grubunu

u) Hisse Se
ıl safi kardan
grubu) İmtiy

mamıştır.  

bilgilendirme

kleşen veya
k yönetim ve

ek hesap d
değişikliği bul

işkin faaliyetl

ilmesi veya 
en kişilerin; 

ortaklığın i
lup olmadığ
leyebilecek 

resi dolan üy
Üye seçimle
üyenin göre
rafından yap

m Kurulu üye

5749100010

yet yılına ilişk
BAROS,  

vermiştir. 

ümanı ekte 

y sayısı ve o
u temsil ede

netlerinin ka
n yasal yede
yazlı hisse 

e dokumanın

a gelecek 
e faaliyetler

öneminde O
lunmamaktad

lerine ilişkin 

seçimi vars
özgeçmişler
ilişkili tarafl
ğı ve bu ki

benzeri hu

yelerimiz, gen
eri genellikle
ev süresinde
pılan atama

eliğine aday 

 

kin 

oy 
n pay 

ar payı 
ek akçe 
senedi 

n diğer 

hesap 
rindeki 

Ortaklık 
dır. 

detaylı 

sa; azil 
ri, son 
ları ile 
işilerin 

ususlar 

nellikle 
e görev 
e görev 
lar ise 
olacak 

1



kişile
beyan
 
Bağım
ortak
yönet
etkile
almas
İle Ç
İlgili S
Bilgile
eklen
 
Ortak
olara
halle
 
Şirke
bir ta
etme
 
Günd
sözle
 
Gene
doküm
karar
 
Üçün
İlişki
 
Bağım
KARŞ
kişiliğ
Gene
 

rden, adayl
nlarına ve öz

msız yönetim
klıklarda ve d
tim kurulu 

eyebilecek h
sına imkan s
ıkar Çatışma
Sermaye Piy
endirilmesi v
nerek, genel 

klık pay sah
ak iletmiş o
erde, kabul g

etimizin Yatır
alep bulunm
diği öneriler 

demde esas
eşme değişi

el Kurul gün
manında esa
rına yer verilm

ncü kişiler le
in Bilgilendi

msız Deneti
ŞILIKLAR, K
ği haricinde v
el Kurul günd

lığı kesinleş
zgeçmişlerin

m kurulu üye
diğer grup şir

adayı olan
erhangi bir 
sağlamak am
asına Neden

yasası Mevzu
ve Söz Kon
kurulun bilgil

hiplerinin g
oldukları tal
görmeyen ö

rımcı İlişkileri
mamaktadır. 

ve ret gerek

s sözleşme 
ikliklerinin e

ndemimizde 
as sözleşme
memiştir. 

ehine verile
irme: 

imden Geçm
KOŞULLU V
vermiş olduğ
dem maddes

şenlerin özg
e iş bu bilgile

eleri haricind
rketlerinde d
n kişilerin 
husus bulun

macıyla, olağ
n Olabilecek
uatı ve Türk 
nusu İşlemle
lendirilmesi v

gündeme m
lepleri, yöne
neriler ile re

i Bölümüne y
Gündeme m
çelerine de iş

değişikliği o
eski ve yeni 

esas sözleş
e değişiklikle

en teminat, r

miş Konsolid
VARLIK VE B
ğu herhangi b
i oluşturulma

 

geçmişlerine
endirme dok

deki diğer yö
de yönetim k

seçilmesi d
nmamakta o
ğan genel kur
k Nitelikte İşl
Ticaret Kanu
ere İzin Ver
ve onayı ara

madde konul
etim kurulu
et gerekçele

yazılı olarak 
madde eklen
iş bu bilgilend

olması duru
şekilleri: 

şme değişikl
erinin eski ve

rehin, ipotek

de Mali tab
BORÇLAR”
bir teminat, r
amıştır. 

e, bağımsız
kümanında ye

önetim kurul
kurulu üyesi o
durumunda, 
olup, söz ko
rul toplantı g
lem Yapabilm
ununun 395. 
rilmesi Husu
nmaktadır. 

lmasına iliş
unun ortakla
eri: 

iletilmiş gün
nmesi talebi 
dirme doküm

umunda ilgil

liği yer alma
e yeni şekille

k ve kefaletl

blo Eki açık
” bölümünde 
rehin ve İpote

yönetim k
er verilmiştir.

u üyelerinin 
olarak görev

ortaklık fa
onusu kişileri
gündemlerind
mesi ve Rek
ve 396. Mad

usuna ilişkin

şkin Yatırım
arın gündem

ndeme madd
olmadığınd

manında yer v

li yönetim k

amaktadır. B
erine ve bu k

ler ile elde e

klayıcı notla
de belirtildiğ

eği bulunmam

kurulu üyel
.  

bir kısmı ay
v alabilmekte
aaliyetlerini 
rin başka şir
de Şirket vey
kabet Edebil
ddeleri Uyarı
n ayrıca bir 

mcı İlişkileri 
m önerilerin

de konulmas
dan, Yönetim
verilememişt

kurulu karar

Bu sebeple i
konuda alınm

edilen gelir 

arda yer ala
ği üzere şirke
maktadır Bu

erinin bağım

ynı zamanda
edirler. Söz k

önemli der
rketlerde de 
ya Bağlı Orta
lmesi Husus
ınca Genel K

gündem m

Bölümü’ne
ni kabul etm

ına ilişkin he
m kurulunun 
tir. 

rı ile birlikte

iş bu bilgilen
mış yönetim 

veya menfa

an “DİPNOT
etimizin kend

u sebeple ayr

 
msızlık 

a bağlı 
konusu 
recede 
görev 

aklıkları 
sları İle 
Kurulun 
addesi 

e yazılı 
mediği 

erhangi 
kabul 

e, esas 

ndirme 
kurulu 

aatlere 

T 15 - 
di tüzel 
rıca bir 

2



 
Şirke
üzere
No:29
 
Şirke
katılm
kendi
sahip
Siste
Merk
Porta
üzerin
 
Topla
2839
Kurul
Şirke
Serm
düzen
 
 Topl
öngö
vekal
kayde
Usul 
Yöne
Belge
 
2016 
Serm
gene
hazır 
 
Ortak
 
Sayın
 
 

 

 

 

YÖNETİM

İSTANBU

etimizin 2016
e 30.03.2017
9 Şişli/İstanb

etimiz Sermay
mak isteyen o
ileri veya tem

plerinin veya 
minde (“EGK
ezi Kayıt Ku

alı’na kaydolm
nden elektro

antıya elektro
5 sayılı Re
llara İlişkin Y

etlerin Genel 
maye Piyasa

nlemelerine 

antıya vekil v
rülen husu
letnamelerin
en izlenen p
ve Esaslar

etmelik” hükü
esi” ve “Talim

Yılına ait Bi
maye Piyasas

l kurul toplan
bulundurula

klarımızın yu

n Ortaklarımı

 

1. Açılış ve

2. 2016 Fa
 
3. 2016 Fa
 
4. 2016 Yıl

5. Yönetim

K
M KURULU B

UL TİCARET

 faaliyet yılı O
7 tarihinde sa
bul/Türkiye ad

ye Piyasası 
ortaklarımız 
msilcileri vas
temsilcilerin

KS”) işlem ya
ruluşu A.Ş. (
mayan ve gü
onik ortamda 

onik ortamda
esmi Gazete
Yönetmelik”, 
Kurullarında

ası Mevzuat
uygun olarak

vasıtasıyla k
sları da y
i ibraz etme

payları tevdi 
rı İle Bu To
ümleri gereği
mat Bildirim F

lanço, Gelir T
sı Mevzuatı ç
ntı tarihinden
acaktır. 

karıda belirti

ıza duyurulu

K
30.03.201

e Toplantı Ba

aaliyet Yılına 

aaliyet Yılına 

lı Bilanço ve 

m Kurulu Üye

KARTONSAN
BAŞKANLIĞ

T SİCİL MEM

Olağan Gene
aat 10:30’da 
dresinde yap

Kurulu düzen
Genel Kurul 
ıtasıyla katıla
in güvenli ele
apacak pay s
(“MKK”) e-MK
üvenli elektro

genel kurul t

a katılmak ist
e’de yayımla

29 Ağustos 
a Uygulanaca
tı, Sermaye
k yükümlülük

katılacak pay 
yerine getire
eleri gerekm
edecek olan

oplantılarda 
ince, örnekle
Formu” düze

Tablosu ile Y
çerçevesinde
n en az üç ha

len, yer, gün

r. 

KARTONSAN
17 TARİHLİ 2

aşkanlığının T

İlişkin Yönet

İlişkin Bağım

Gelir Tablos

lerinin Şirket

N KARTON S
ĞI’NDAN OLA

MURLUĞU-T
05260057

el Kurul Top
POINT HOT

pılacaktır. 

nlemelerine 
Toplantısına

abileceklerdi
ektronik imza
sahiplerinin ö
KK Bilgi Port

onik imzaları 
toplantısına 

teyen pay sa
anan “Anon

2012 tarih v
ak Elektronik

e Piyasası 
klerini yerine

y sahiplerinin
erek, aşağı

mektedir. Se
n pay sahipl
Bulunacak 

eri yönetmeli
nlenmeleri g

Yönetim Kuru
e hazırlanaca
afta (21 Gün)

n ve saatte to

N KARTON S
2016 YILI OL

Teşekkülü 

tim Kurulu Fa

msız Dış Den

sunun Okunm

tin 2016 Yılı 

 
SANAYİ VE 
AĞAN GENE

 
TİCARET SİC
749100010 

lantısı aşağıd
TEL BARBAR

tabi bir Anon
a, fiziki ortam
r. Toplantıya
aları ile müm
öncelikle güv
talı’na kaydo
bulunmayan
katılmaları m

ahiplerinin ve
im Şirketlerd
ve 28396 sa
k Genel Kur
Kurulu Düz
 getirmeleri g

, Sermaye P
ıdaki örneğ

ermaye Piya
erinin, “Ano
Gümrük ve

ik ekinde yer
erekmektedi

ulu (Faaliyet 
ak raporlar ila
) önce Şirket

oplantıya kat

SANAYİ VE 
LAĞAN GEN

aaliyet Rapo

netleme Kuru

ması, Görüşü

Faaliyetlerin

TİCARET A.
EL KURUL TO

CİL NO 9586

da yazılı gün
ROS,  Esente

nim Şirket old
mda veya elek
a elektronik o
mkündür. Bu s
venli elektron
lmaları gerek

n pay sahiple
mümkün olma

eya temsilcile
de Elektron
ayılı Resmi G
ul Sistemi H
zenlemeleri 
gerekmekted

Piyasası Kuru
ğe uygun 
asası Kanun
nim Şirketler
 Ticaret Ba
r alan “Tevd
ir. 

Raporu), Ba
an ve toplant
t merkezinde

ılmalarını sa

TİCARET A.
NEL KURUL 

orunun Okunm

uluşu Raporu

ülmesi ve On

den Dolayı İb

.Ş. 
OPLANTISIN

69/41270-ME

ndem madde
epe Yıldız Po

duğundan, g
ktronik ortam

ortamda katıl
sebeple Elek

nik imza sahi
kmektedir. e

eri veya tems
ayacaktır.  

erinin 28 Ağu
ik Ortamda 
Gazetede ya

Hakkında Teb
ve Merkez

dir. 

ulu’nun Seri I
olarak note

nu’nun ilgili 
rin Genel Ku
akanlığı Tem
i Olunan Pa

ağımsız Dene
tı günleri har

e ortaklarımız

aygılarımızla 

.Ş. 
GÜNDEMİ 

ması, Görüş

unun Okunm

naylanması, 

bra Edilmele

NA DAVET 

ERSİS NO: 

elerini görüşm
osta Caddes

enel kurula 
mda bizzat 
ım, pay 
ktronik Gene
bi olmaları v
-MKK Bilgi 

silcilerinin EG

ustos 2012 ta
Yapılacak 

ayımlanan “A
bliğ” , hüküm
zi Kayıt Ku

IV No:8 Tebl
erce düzen
maddesi uy
urul Toplantı
msilcileri Ha
ylara İlişkin 

etçi Raporu v
riç olmak üze
zın inceleme

rica ederiz.

şülmesi 

ması, Görüşül

eri, 

 

mek 
si 

el Kurul 
e 

GKS 

arih ve 
Genel 

Anonim 
mlerine,  
uruluşu 

iği’nde 
lenmiş 

yarınca 
ılarının 
kkında 
Temsil 

ve 
ere 
sine 

lmesi 

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

  
Karto
POIN
yapıla
verm
tanıtı
  
VEKİ
  
Adı S
TC K
  
(*)Ya
 
A) TE
Aşağ
kapsa
  
 

6. Yıl İçeris
sınır bel

7. Yönetim
Teklifler

a. 

b. 

8. Yönetim

9. Sermaye
Bağımsı

10. Yönetim
Kurulun 

11. Şirketin 
Denetim
sayılı T
Onayına

12. Yönetim
Yönetici
Ortaklıkl
Edebilm
Maddele
Hususun

13. Dilek ve 

  KARTO
     ADRES

    34349 

onsan Karton
NT HOTEL 
acak olağan
eye, teklifte 
lan ..............

İLİN (*);  

Soyadı/Ticar
Kimlik No/Ve

abancı uyrukl

EMSİL YETK
ıda verilen 1
amı belirlenm

sinde Yapıla
irlenmesi, 

m Kurulunun 
inin Görüşülm

Yasal Kayıtl
Kayıtlarda Y
Mahsup Edi
Yönetim Kur

m Kurulu Üye

e Piyasası K
ız Üye Olma

m Kurulu Üy
Bilgilendirilm

2017 Yılı M
mi İçin Yöneti

ürk Ticaret 
a Sunulması,

m Hâkimiyetin
lerin,  Bunla
ları İle Çıka
esi Hususlar

eri Uyarınca
nun Genel K

görüşler. 

ONSAN KART
S: Prof. Dr. B

Gayrettepe/

K

n Sanayi ve T
BARBAROS

n genel kuru
bulunmaya 

....................

ret Unvanı : 
ergi No, Tica

u vekiller için

KİSİNİN KAP
 ve 2 numar

melidir.  

n Bağışlar H

2016 Yılı Ka
mesi, Onayla

arda Yer ala
Yer Alan Olağ
lmesinin Gör
rulu 2016 Yıl

leri Ücretlerin

Kurulu'nun K
k Üzere Yön

elerinin ve 
mesi. 

Mali Tablo v
m Kurulu Ta
Kanunu kap

, 

ni Elinde Bu
arın Eş ve İk
ar Çatışmas
rı İle İlgili Se

a Genel Ku
urulun Onay

TON SANAY
ülent Tarcan
İstanbul Tel: 

KARTONSAN

Ticaret A.Ş.'n
S,  Esentep
ul toplantısın

ve gerekli 
....................

 
aret Sicili ve

n anılan bilgi

PSAMI  
ralı bölümler 

Hakkında Bilg

ar Dağıtım Ö
anması veya

an 2014 ve 
ğanüstü Yed
rüşülmesi ve
lı Kar Dağıtım

nin Tespiti, 

Kurumsal Yö
netim Kurulu 

Üst Düzey 

ve Raporları
arafından Se
psamında B

lunduran Pa
kinci Derecey
sına Neden 
ermaye Piyas
rulun Bilgile

yına Sunulma

Yİ VE TİCAR
n Cad. Engin
 0 212 273 2

VEKAL
N KARTON S

nin 30 Mart 2
pe Yıldız Po
nda aşağıda
belgeleri im
............. 'yi v

e Numarası i

ilerin varsa m

için (a), (b) v

gi Verilmesi 

Önerisinin O
a Değiştirilece

2015 Yılların
dek Olarak A
e Onaylanma
m önerisinin 

netim İlkeler
Üyelerinin S

Yöneticilerin

nın 6362 Sa
eçilmiş Bulun
Bağımsız De

ay Sahiplerin
ye Kadar Ka
Olabilecek 

sası Mevzua
endirilmesi v
ası. 

RET A.Ş. 
n Pak İş Merk
20 00  Fax: 0

ETNAME 
SANAYİ VE 

2017 Perşem
osta Cadde
a belirttiğim 

mzalamaya y
vekil tayin ed

ile MERSİS 

muadillerinin 

veya (c) şıkla

ve 2017 yılı

kunması, Ön
ek Şekilde K

na İlişkin Ge
Ayrılmış Bulu
ası. 
Okunması, G

ri Gereğince
eçimi ve Ona

n Ücretlendir

ayılı Sermay
an Bağımsız

enetçi olarak

nin, Yönetim 
an Ve Sıhri Y

Nitelikte İşl
tı ve Türk Ti

ve Söz Kon

kezi No:5 K:3
0 212 273 21 

TİCARET A

mbe günü, sa
esi No:29 Ş

görüşler do
yetkili olmak 
iyorum.  

numarası :  

sunulması z

arından biri s

nda yapılaca

neri Üzerind
Kabulü veya R

eçmiş Yıllar 
unan Geçmiş

Görüşülmesi

e Şirket Yöne
aylanması, 

rme Esaslar

ye Piyasası 
z Denetleme
k Seçilmesin

 Kurulu Üye
Yakınlarının,
lem Yapabi
icaret Kanun
nusu İşlemle

3 
 64 

A.Ş. 

aat 10:30'da  
Şişli/İstanbul/
oğrultusunda

üzere aşağ

zorunludur. 

seçilerek tem

ak bağışlar i

de Varsa De
Reddi, 

Zararlarının,
ş Yıllar Karla

 ve Onaylan

etim Kurulun

rı Hakkında 

Kanunu Uy
e Kuruluşu ve
nin Genel K

elerinin, Üst 
, Şirket veya
lmesi ve Re

nunun 395. v
ere İzin Ve

Türkiye adr
a beni tems
ğıda detaylı 

msil yetkisinin

 
çin üst 

ğişiklik 

 Yasal 
arından 

ması. 

na İkisi 

Genel 

yarınca 
e 6102 

Kurulun 

Düzey 
a Bağlı 
ekabet 

ve 396. 
erilmesi 

resinde 
sile, oy 

olarak 

n 

4



1.Gen
 a) Ve
 b) Ve
 c) Ve
 
Talim
Pay s
günd
seçilm
suret
  
 
 
Günd

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
 
 

nel Kurul G
ekil kendi gö
ekil ortaklık y
ekil aşağıda 

matlar:  
sahibi tarafın
em maddesi
mesi durumu
iyle verilir.  

dem Maddel

Açılış ve To
2016 Faal
Okunması, 
2016 Faaliy
Raporunun 
2016 Yılı 
Onaylanma
Yönetim Ku
Edilmeleri, 
Yıl İçerisind
yapılacak ba
Yönetim Ku
Üzerinde V
Değiştirilece

 
Yönetim Ku
Sermaye P
Şirket Yöne
Kurulu Üyel
Yönetim Ku
Esasları Ha
Şirketin 20
Piyasası Ka
Seçilmiş Bu
Ticaret Ka
Genel Kuru
Yönetim H
Kurulu Üye
Dereceye K
İle Çıkar Ça
Rekabet Ed
Türk Ticaret
Bilgilendirilm
Genel Kuru
Dilek ve gör

ündeminde 
örüşü doğrult
yönetiminin ö
tabloda belir

ndan (c) şıkk
inin karşısınd
unda varsa 

leri 

oplantı Başka
iyet Yılına 
Görüşülmes

yet Yılına İlişk
Okunması, G
Bilanço ve 
sı, 

urulu Üyelerin

de Yapılan B
ağışlar için ü
urulunun 201
arsa Değişik
ek Şekilde K
a) Yasal K

Geçmiş 
Olağanü
Yıllar Ka
Onaylan

b) Yönetim
Okunma

rulu Üyeleri 
Piyasası Ku
etim Kurulu
erinin Seçim
urulu Üyeler

akkında Gene
17 Yılı Mal
anunu Uyar
ulunan Bağı
nunu kapsa
lun Onayına 
âkimiyetini 

elerinin, Üst
Kadar Kan Ve
atışmasına N
debilmesi Hu
t Kanununun

mesi ve Sö
lun Onayına 
rüşler. 

Yer Alan Hu
usunda oy k
önerileri doğr
rtilen talimatl

ının seçilmes
da verilen se
genel kurul

anlığının Teş
İlişkin Yön

i, 
kin Bağımsız
Görüşülmesi
Gelir Tablo

nin Şirketin 2

Bağışlar Hakk
üst sınır belir
16 Yılı Kar D
klik Teklifleri
abulü veya R

Kayıtlarda Ye
Yıllar Zara

üstü Yedek 
arlarından M

nması. 
m Kurulu 2
ası, Görüşülm

Ücretlerinin T
rulu'nun Ku
na İkisi Bağ

mi ve Onaylan
rinin ve Üst
el Kurulun Bi
i Tablo ve 

rınca Deneti
msız Denet

amında Bağ
Sunulması,
Elinde Bulu

t Düzey Yö
e Sıhri Yakın
Neden Olabi
ususları İle 
n 395. ve 396
z Konusu İ
Sunulması.

ususlar Hak
ullanmaya ye
rultusunda o
lar doğrultus

si durumund
eçeneklerden
l tutanağına

şekkülü 
netim Kuru

z Dış Denetle
i, 
osunun Oku

2016 Yılı Fa

kında Bilgi V
rlenmesi, 
Dağıtım Öne
nin Görüşülm

Reddi 
er alan 2014
arlarının, Yas

Olarak Ay
Mahsup Edil

2016 Yılı K
mesi ve Onay

Tespiti, 
urumsal Yön
ğımsız Üye 
nması, 
t Düzey Yö
ilgilendirilme
Raporlarını

imi İçin Yön
tleme Kurulu
ğımsız Dene

unduran Pa
öneticilerin, 
nlarının, Şirk
ilecek Nitelik
İlgili Sermay
6. Maddeleri
İşlemlere İz

kkında;  
etkilidir.  

oy kullanmay
unda oy kull

da, gündem m
n birini işaret
a yazılması 

lu Faaliyet 

eme Kuruluş

unması, Gör

aliyetlerinde

Verilmesi ve 

erisinin Okun
mesi, Onayl

4 ve 2015 Yı
sal Kayıtlard

yrılmış Bulu
mesinin Gör

Kar Dağıtım
ylanması 

netim İlkeler
Olmak Üz

öneticilerin Ü
si. 
n 6362 Say
netim Kurulu
uşu ve 6102
etçi olarak 

y Sahiplerin
 Bunların E

ket veya Bağ
kte İşlem Ya
ye Piyasası 
i Uyarınca G
in Verilmesi

a yetkilidir.  
anmaya yetk

maddesi öze
tlemek (kabu
talep edilen

Raporunun

u 

rüşülmesi ve

n Dolayı İbra

2017 yılında

nması, Öner
anması veya

ıllarına İlişkin
da Yer Alan
nan Geçmiş
rüşülmesi ve

m önerisinin

ri Gereğince
ere Yönetim

Ücretlendirme

yılı Sermaye
u Tarafından
2 sayılı Türk
Seçilmesinin

nin, Yönetim
Eş ve İkinc
ğlı Ortaklıklar
apabilmesi ve

Mevzuatı ve
Genel Kurulun

 Hususunun

kilidir.  

elinde talimat
ul veya red) v
n muhalefet 

Kabul 

 
n  

 

e  

a  

a  

ri 
a 

n 
n 
ş 
e 

n 

 

 
e 
m 

 

e  

e 
n 
k 
n 

 

m 
ci 
rı 
e 
e 
n 
n 

 

 

tlar ilgili gene
ve red seçen
şerhini beli

Red Muha
Şerh

  
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

 

el kurul 
neğinin 
rtilmek 

alefet 
i 

5



2. Ge
kulla
  
a) Ve
 b) Ve
 c) Ve
 
 ÖZE
 
B) Pa
  
1. Aş
 
 a) Te
 b) N
 c) Ad
 ç) Oy
 d) H
 e) Pa
 
2. Ge
sahip
  
PAY 
  
Adı S
TC K
ile ME
 Adre
  
İMZA
 
 
(¹)Ya
(²)Kay
(³)Kay
 
 

enel Kurul to
anılmasına il

ekil kendi gör
ekil bu konul
ekil aşağıdak

EL TALİMAT

ay sahibi aş

şağıda detay

ertip ve seris
umarası/Gru
det-Nominal 
yda imtiyazı 
amiline-Nam
ay sahibinin 

enel kurul gü
plerine ilişki

SAHİBİNİN 

Soyadı veya 
Kimlik No/Ver
ERSİS numa
esi   

ASI   

bancı uyrukl
yden İzlenen
yden izlenen

oplantısında
lişkin özel ta

rüşü doğrultu
larda temsile
ki özel talima

LAR; Varsa 

şağıdaki seç

yı belirtilen p

si (²):  
ubu (³):  
değeri:  
olup olmadığ

ma yazılı oldu
sahip olduğu

ününden bir
in listede ye

(¹);  

Ünvanı  
rgi No, Ticare
arası  

 

 

lu pay sahipl
n paylar için b
n paylar için n

a ortaya çıka
alimat:  

usunda oy ku
e yetkili değild
atlar doğrultu

pay sahibi ta

çeneklerden 

paylarımın v

ğı:  
uğu (²):  
u toplam pay

r gün önce M
er alan payla

 
et Sicili ve Nu

 
 

 

eri için anılan
bu bilgiler tal
numara yerin

abilecek diğ

ullanmaya ye
dir.  

usunda oy ku

arafından ve

birini seçer

vekil tarafın

ylara/oy hakla

MKK tarafın
arımın tümü

umarası 
:  
 :  

 :  

n bilgilerin va
lep edilmem
ne varsa gru

ğer konulara

etkilidir.  

ullanmaya ye

kile verilecek

rek vekilin te

dan temsilin

arına oranı: 

ndan hazırla
ünün vekil ta

:  
: 

arsa muadille
ektedir.  
ba ilişkin bilg

a ve özellikle

etkilidir.  

k özel talimat

emsil etmes

ni onaylıyor

nan genel k
arafından te

erinin sunulm

giye yer verile

e azlık hakla

atlar burada b

sini istediği 

rum.  

kurula katıla
emsilini onay

ması zorunlu

lecektir. 

arının 

belirtilir.  

payları beli

abilecek pay
ylıyorum.  

dur.  

 

rtir.  

y 

6



KAR
ORT
 
OR

PA

AS
TİC
PA
PA
OY
TİC
DİG
OR

TO
 

 
 
PAY

İmtiy

Adi 

  
 
İmtiy
öden

RTONSAN KART
TAKLIK YAPISI V

RTAK ADI SOYAD

AK HOLDİNG A.Ş.

İL GIDA VE KİMY
CARET A Ş 
AK GIDA ÜRETİM 
AZARLAMA A.Ş. 
YCAN İTHALAT İH
CARET A.Ş. 
GER GERÇEK VE
RTAKLAR 

OPLAM 

Y CİNSİ 

yazlı (A Grubu) H

Hisse Senetleri 

yazlı (A Grubu) H
nmiş sermayenin 

TON SANAYİ VE 
VE OY HAKLARI 

DI/UNVANI 

. 

YA SANAYİ VE 

VE 

HRACAT VE 

E TÜZEL KİŞİ 

 

H
G

isse Senetleri 

  

Hisse Senetlerinin
% 10 u indirildikte

TİCARET A.Ş. 

HAMİLİNE 
/NAMA 

HAMİLİNE 

HAMİLİNE 

HAMİLİNE 

HAMİLİNE 

HAMİLİNE 

 2

HİSSE
RUBU

PAY
 ADET

A 2

B 283.701.2

283.701.4

n kar payı imtiyaz
en sonra kalan kar

PAY 
ADETİ 

B
P

NO
DE

97.558.980

59.305.889

56.490.330

40.300

70.305.922

283.701.421

Tİ 
BEHER 
PAYIN 

NOMİNAL 
DEĞERİ 

(TL) 

200 0,01

221 0,01

421 0

zı bulunmaktadır. 
rın % 5 i (A grubu

EHER 
PAYIN 
OMİNAL 
EĞERİ 
(TL) 

TOP
PA

 TUTA

0,01 975

0,01 593

0,01 564

0,01

0,01 703

 2.837

TOPLAM 
PAY 

 TUTARI 
(TL) 

S

2,00

2.837.012,21

2.837.014,21

Şirket Ana Sözle
u) İmtiyazlı hisse s

LAM 
AY  
RI (TL) 

TOPLA
SERMA
İÇİNDE

PAY
 %

.589,80 3

.058,89 

.903,30 

403,00 

.059,22 2

.014,21 10

TOPLAM 
SERMAYE 
İÇİNDEKİ 

PAYI 
 % 

0,00

100,00 283

100,00 283

eşmesinin 25. ma
senedi sahiplerine

 

AM 
AYE 
EKİ 

YI 

OY
 HAKK

34,39 97.558

20,9 59.305

19,91 56.490

0,01 40

24,79 70.305

00,00 283.701.

OY 
HAKKI 

İMT
TÜ

200
Kar Pa
İmtiya

3.701.221 - 

3.701.421

addesine göre; H
e ödenmektedir.  

 

KI 

.980

.889

.330

.300

.922

.421

TİYAZ 
ÜRÜ 

ayı 
azı 

 

Her yıl safi kardan

 

n yasal yedek akç

 

çe ve 

7



 

 
1. 

 
2. 
 
3. 
 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
a) 

b) 
 

8. 
 

9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 

Açılış ve To

2016 Faaliy

2016 Faaliy

2016 Yılı Bi

Yönetim Ku

Yıl İçerisind
belirlenmes

Yönetim Ku
Tekliflerinin

Yasal Kayıt
Yer Alan O
Görüşülmes
Yönetim Ku

Yönetim Ku

Sermaye P
Bağımsız Ü

Yönetim Ku
Bilgilendirilm

Şirketin 201
İçin Yönetim
Ticaret Kan

Yönetim H
Yöneticilerin
Ortaklıkları 
Edebilmesi 
Maddeleri U
Genel Kuru

Dilek ve gö

 

KA
30.03.2017 

oplantı Başka

yet Yılına İliş

yet Yılına İliş

ilanço ve Ge

urulu Üyelerin

de Yapılan B
si, 

urulunun 20
n Görüşülmes

tlarda Yer a
Olağanüstü Y
si ve Onayla
urulu 2016 Y

urulu Üyeleri 

Piyasası Kur
Üye Olmak Ü

urulu Üyeleri
mesi. 

17 Yılı Mali T
m Kurulu Ta
nunu kapsam

âkimiyetini E
n,  Bunların
İle Çıkar 

Hususları İl
Uyarınca Ge
ulun Onayına

rüşler. 
 

ARTONSAN 
TARİHLİ 20

anlığının Teş

kin Yönetim 

kin Bağımsız

elir Tablosunu

nin Şirketin 2

ağışlar Hakk

016 Yılı Kar 
si, Onaylanm

lan 2014 ve
Yedek Olarak
nması. 
ılı Kar Dağıtı

Ücretlerinin 

rulu'nun Kur
zere Yönetim

nin ve Üst D

Tablo ve Rap
arafından Se
mında Bağıms

Elinde Bulun
 Eş ve İkin
Çatışmasına

le İlgili Serm
nel Kurulun B

a Sunulması.

KARTON SA
016 YILI OLA

şekkülü 

Kurulu Faali

z Dış Denetle

un Okunmas

2016 Yılı Faa

kında Bilgi Ve

Dağıtım Ön
ması veya De

e 2015 Yıllar
k Ayrılmış B

ım önerisinin

Tespiti, 

rumsal Yöne
m Kurulu Üye

Düzey Yöneti

porlarının 636
çilmiş Bulun
sız Denetçi o

nduran Pay 
ci Dereceye
a Neden O

maye Piyasa
Bilgilendirilm
 

ANAYİ VE T
AĞAN GENE

iyet Raporun

eme Kuruluş

sı, Görüşülm

aliyetlerinden

erilmesi ve 2

nerisinin Ok
eğiştirilecek Ş

ına İlişkin G
ulunan Geçm

n Okunması, 

etim İlkeleri 
elerinin Seçim

cilerin Ücret

62 Sayılı Se
an Bağımsız
olarak Seçilm

Sahiplerinin
e Kadar Kan
Olabilecek N
sı Mevzuatı 

mesi ve Söz K

İCARET A.Ş
EL KURUL G

nun Okunmas

şu Raporunu

esi ve Onayl

n Dolayı İbra 

2017 yılında y

kunması, Ön
Şekilde Kabu

eçmiş Yıllar 
miş Yıllar Ka

Görüşülmes

Gereğince 
mi ve Onayla

lendirme Esa

rmaye Piyas
z Denetleme
mesinin Gene

n, Yönetim 
n Ve Sıhri Y
Nitelikte İşle
ve Türk Tic

Konusu İşlem

Ş. 
GÜNDEMİ 

sı, Görüşülm

n Okunması

lanması, 

 Edilmeleri, 

yapılacak ba

neri Üzerinde
ulü veya Red

r Zararlarının
arlarından M

si ve Onaylan

Şirket Yöne
anması, 

asları Hakkın

sası Kanunu 
e Kuruluşu v
el Kurulun O

Kurulu Üyel
Yakınlarının, 
em Yapabilm
caret Kanunu
mlere İzin Ve

mesi 

, Görüşülme

ağışlar için üs

e Varsa De
ddi, 

n, Yasal Kay
Mahsup Edilm

nması. 

etim Kurulun

nda Genel K

Uyarınca De
ve 6102 sayı
nayına Sunu

lerinin, Üst 
Şirket veya

mesi ve Re
unun 395. v

erilmesi Husu

 

esi 

st sınır 

ğişiklik 

yıtlarda 
mesinin 

na İkisi 

Kurulun 

enetimi 
lı Türk 

ulması, 

Düzey 
a Bağlı 
ekabet 

ve 396. 
usunun 

8



KARTO
 
BAĞIM
 
 
1) Bağm

Ali Ersin
Güredin,
olarak a
Profesör
  
A.Ersin 
bilim da
Rooseve
olduktan
Üniversit
dillerinde
sistemle
 
Almanca
Maliyet v
kitapları 
 

2) Bağım
 
 
1946 yıl
Üniversit
  
1974 ‘ d
Doçent o
program
1982 de 
 
  1982-1
yönetici 
Enstitüsü
arasında
Merkezi’
 

ONSAN KAR

MSIZ YÖNET

msız Yönetim

n GÜREDİN 
, 1969 yılınd

akademik ya
rlüğe yükselt

Güredin  19
alında tam z
elt Üniversite
n sonra  ve
tesi doktora 
e finansal m
ri konularınd

a ve İngilizce
ve Yönetim 
yayınlanmış

msız Yönetim

ı Eskişehir –
tesi İktisat Fa

de ABD de 
olmuş ve 19

mını bitirmiştir
İstanbul Üni

994 yılları a
olarak göre

ü Müdürlüğü
a Rektörlük 
 nin müdürü 

 
RTON SAN

TİM KURUL

m Kurulu Üy

1943 yılında
da İstanbul Ü
aşama başla
tildi. 

969-2008 yıl
zamanlı öğre
esinde misaf
e halen Boğ

ve lisans, İ
muhasebe,  
da yarı zama

e bilen A.Ersi
Muhasebes

ştır. 

m Kurulu Üy

– İnönü doğ
akültesi’ni ve

Michigan S
977’de Kanad
r. 1980 -198
iversitesi tara

rasında, kısm
ev yapmıştır
ü, İktisadi ve
görevini yü
ve İktisadi v

 

NAYİ VE TİC

LU ÜYE AD

ye Adayı: Pr

a İstanbul’da 
Üniversitesi İ
adı ve 1972 

ları arasında
etim üyesi o
fir öğretim ü
aziçi Üniver
stanbul Tica
 maliyet ve
nlı öğretim ü

n Güredin’in
si  [5.bası 20

ye Adayı: Pr

umlu olan K
e 1968 yılınd

tate Univers
da’ da Albert

82 yılları aras
afından Profe

mi statüye g
. 1999 da İ
e İdari Bilim

ürütmüştür. H
ve İdari Biliml

CARET A.Ş

DAYLARI Ö

rof.Dr. ALİ E

 doğdu. Orta
İktisat Fakült

yılında İşle

a İstanbul Ü
olarak faaliy
üyesi olarak 
rsitesi lisans
aret Üniversi
e yönetim m
üyesi olarak d

n muhasebe 
008]”  ve “D

rof. Dr.Tame

Koçel, 1963 
a İşletme İkt

sity’den MBA
ta’daki Banff
sında ABD’ 
fesörlüğe yük

eçerek, iş ha
İstanbul Kült

mler Fakültes
Halen bu Ü
ler Fakültesi 

Ş. 

ÖZGEÇMİŞL

ERSİN GÜRE

a ve lise öğr
tesinden me

etme Doktoru

Üniversitesi İş
et gösterdi.1
çalıştı. 2008

s, Doğuş Ün
itesi yüksek 

muhasebesi, 
dersler verm

ve denetim d
Denetim ve 

er KOÇEL 

yılında Kaba
tisadı Enstitü

A derecesi a
f School of A
de Rooseve
kseltilmiştir.

ayatında, çe
tür Üniversit
si Dekanlığı,
Üniversitede 

öğretim üye

LERİ 

EDİN 

enimini İstan
ezun oldu.İ.Ü
u, 1976 yılın

şletme Fakü
1979-1981 y
8 yılında İst
niversitesi li
lisans progr
denetim, bü

ektedir. 

dallarında çe
Güvence Hiz

ataş Erkek L
üsü’ nü bitirm

almış, 1975 
Advanced M
lt University’

şitli işletmele
tesi’ne geçm

Rektör Yar
Aile İşletme
si olarak gör

nbul Alman L
Ü. İşletme Fa
nda  Doçen

ültesi Muhas
yılları arasın
tanbul Ünive
sans ve yü
ramlarında İ
ütçeleme ve

eşitli makalel
zmetleri [13

Lisesi’ni, 196
miştir. 

‘ de İstanb
anagement’

y’de Öğretim 

erde danışm
miş ve burad
rdımcılığı ve
eleri ve Gir
revine devam

Lisesinde sü
akültesinde a
nt ve 1982 

ebe- Deneti
nda A.B.D.C
ersitesinden 
ksek lisans,
ngilizce ve T

e kontrol,iç 

eri ve  “Uygu
. bası 2010

67 yılında İs

ul Üniversite
ın işletme yö
Üyeliği yapm

man, koordina
da Sosyal B
e 2004-2008
işimcilik Ara

m etmektedir

 

rdüren  
asistan 
yılında 

m ana 
hicago 
emekli 
, Fatih 
Türkçe 
kontrol 

ulamalı 
] isimli 

stanbul 

esi’nde 
önetimi 
mış ve 

atör ve 
Bilimler 
8 yılları 
aştırma 
r  

9



 
KARTON
 
Bağımsı
bağımsız
 
BAĞIMS
 
 
Kartonsa
Piyasası
üye” olar
 

• Ş
d
k
v

 
• S

o
b

 
• S

ç
 

• Ş
o

 
• 

g
 

• 
 

• G
 

• Ş
t

 
• Ş

g
 
Mevzuat
 
Tarih -Ad
 
 

NSAN KART

z Yönetim ku
zlık beyanlar

SIZ YÖNETİM

an Karton S
ı Kurulu tara
rak görev ya

Şirket, şirket
daha fazla p
kendim, eşim
veya dolaylı 

Son beş yıl 
olmak üzere
belli bir bölüm

Son beş yıl i
çalışan veya

Şirket serma
olmadığını/ Ş

Ekte yer ala
görevleri ger

Kamu kurum

Gelir Vergisi

Şirket faaliye
tarafsızlığım

Şirket faaliye
getirebilecek

t ve şirket an

dı Soyadı-İm

 

TON SANAY

urulu üye ad
rını imzalaya

M KURULU 

Sanayi ve Ti
afından ilan e
pmaya aday

tin ilişkili tara
paya sahip h
m ve üçüncü
istihdam, se

içerisinde, b
e, yapılan an
münü yürüte

çerisinde, şi
a yönetim kur

ayesinde sa
Şirket serma

n özgeçmişi
reği gibi yerin

m ve kuruluşla

 Kanunu‟na 

etlerine olum
ı koruyacağı

etlerinin işley
k ölçüde şirke

na sözleşmes

mza 

 

Yİ VE TİCAR

ayları  Sn. T
arak şirketimi

ÜYE ADAYL

caret A.Ş.(Ş
edilen Kurum
y olduğumu, b

aflarından bir
hissedarların
 dereceye ka

ermaye veya 

başta şirketin
nlaşmalar çe

en şirketlerde

rkete önemli
rulu üyesi olm

ahip olduğum
yesinde pay 

mde görülec
ne getirecek 

arında, mevc

göre Türkiye

mlu katkılarda
mı, menfaat 

yişini takip e
et işlerine za

si çerçevesin

RET A.Ş. 

amer Koçel v
ize sunmuşla

YLARI BAĞIM

Şirket) Yönet
msal Yönetim
bu kapsamd

ri veya şirke
n yönetim ve
adar kan ve 
önemli niteli

n denetimini, 
erçevesinde 
e çalışmadığ

 ölçüde hizm
madığımı,  

m payın ora
y sahibi olma

ceği üzere b
mesleki eğit

cut durum itib

e‟de yerleşik

a bulunabile
 sahiplerinin 

edebilecek v
aman ayıraca

nde beyan ve

ve Ali Ersin G
ardır. 

MSIZLIK BE

tim Kurulund
m İlkelerinde
a;  

t sermayesin
eya sermaye
sıhri hısımla
kte ticari ilişk

derecelendi
şirketin faal
ımı ve yönet

met ve ürün s

anının %1‟d
dığımı,  

ağımsız yön
tim, bilgi ve t

bariyle tam z

k sayıldığımı,

ceğimi, şirke
haklarını dik

ve üstlendiği
ağımı,  

e taahhüt ede

Güredin ayrı 

YANLARI 

da, mevzuat
belirlenen k

nde doğruda
e bakımından
arım arasında
ki kurulmadığ

irilmesini ve 
liyet ve orga
im kurulu üye

sağlayan firm

en az olduğ

etim kurulu 
ecrübeye sa

zamanlı olara

 

et ortakları a
kkate alarak 

m görevlerin

erim. 

 ayrı aşağıda

t, esas sözle
kriterler kaps

an veya dola
n ilişkili oldu
a, son beş y
ğını,  

danışmanlığ
anizasyonun
yesi olarak gö

maların herha

ğunu ve bu

üyeliği sebe
ahip olduğum

ak çalışmadı

arasındaki çı
özgürce kara

n gereklerini 

a yer alan 

eşme ve Se
samında “ba

ylı olarak %5
uğu tüzel kiş
yıl içinde, doğ

ğını yapan ş
un tamamın
örev almadığ

angi birisinde

 payların im

biyle üstlene
mu,  

ğımı,  

kar çatışmal
ar vereceğim

tam olarak 

 

ermaye 
ğımsız 

5 veya 
şiler ile 
ğrudan 

irketler 
nı veya 
ğımı,  

e ortak, 

mtiyazlı 

eceğim 

larında 
mi,  

yerine 

10



 
KARTON
 
DİĞER Y
 
1) Sinan
 
05.09.19
Mühend
Grubuna
Şirketim
tarihte se
geçmiş y
münfesih
almıştır. 
 
2) Aslı B
 
Liseyi R
tamamla
Tekağaç
olup tüm
Bilişim v
ve 2010
Dış Tic. 
Başkan Y
 
3) Ünal 
 
İ.Ü İktisa
mezun o
çalışmay
İşletme 
etmiştir. 
görev alm
devam e
Değerler
görev ya
yakın m
kurulu ü
Kurulu B
şirketimi
Selka İç 
SELKA’d
iştirakler
 
 
4) Mehm
 
İ.T.Ü'den
Master 
Vibrasyo
yılına ka
kariyerin
görevler
yayınlan

NSAN KART

YÖNETİM K

n Ercan Gülç

951 doğumlu
isliği’nde yük
a bağlı çeş
izde Yönetim
eçildiği Şirke
yıllarda Yöne
h iştiraklerind

Balkır 

Robert Colle
amıştır. 1981
ç Tekirdağ A
m grup şirke
ve Satınalma
 yılından be
A.Ş.’nde de 
Yardımcılığı 

Bozkurt 

at Fakültesin
olmuştur. 19
ya başlamışt
Fakültesinde
Öte yandan

mıştır. 1984 
etmektedir. B
r A.Ş.), Teks
apmıştır. 200
akalesi ve t

üyesi olarak 
Başkan Yard
zde Yönetim
ve Dış Tica

da Yönetim
rinden Dönka

met İmregün

n Makine Mü
diploması a

on Mühendis
adar yönetm
ne devam et
inden Türki
mış 300’den

 

TON SANAY

URULU ÜYE

çur 

udur. Liseyi R
ksek lisans, 
şitli şirketlerd
m Kurulu Üye
etimizin bağlı
etim Kurulu 
den Dönkas

ege'de bitird
-1985 Yıllar

Ağaç San ve 
etlerinde yön
adan sorumlu
eri de Yöneti

2001 yılında
görevini sür

ni bitirmiş, da
969 yılında 
tır, 1974 yılın
e tamamlad

n özel sektör
yılında Pak 

Bu görevinin 
stil Leasing A
06 yılında, p
telif veya çe
görev yapm

dımcılığı ve 
m Kurulu Baş

ret A.Ş. de y
m Kurulu B
asan Dönüşü

n 

ühendisi olara
almış ve 19
sliği Yazılımı 
iştir. Aynı za
tmiş ve Rol
ye'ye kesin
n fazla bilim

Yİ VE TİCAR

E ADAYLAR

Robert Colleg
University o
de Yönetim
esi olup Yön
 ortağı Selka
Başkanı olar
an Dönüşüm

dikten sonra
ı arasında P
Tic A.Ş. de 

netim kurulu 
u İcra Kurulu
m Kurulu Ba
an itibaren Y
dürmektedir.

aha sonra İş
İ.Ü İşletme 

nda A.B.D d
dıktan sonra
rde çeşitli sın
Grubu şirket
yanı sıra ba
A.Ş. de ve m
rofesör olara

eviri şeklinde
maktadır. 200

Denetim Ko
şkanı olarak 
yönetim kuru

Başkan Yard
ümlü Kağıt S

ak mezun old
84 yılında y
ve Danışma
amanda Imp
ls Royce Ü

n dönüş ya
msel makales

RET A.Ş. 

RINA İLİŞKİN

ge’de bitirdik
of Rochester’
m Kurulu Üy
netim Kurulu 
a İç ve Dış T
rak da görev

mlü Kağıt Sa

a üniversite
Pesasş Pak E

görev yapm
üyesi olara

 üyesidir. 20
aşkan Yardım

Yönetim Kuru
. 

şletme Fakü
 Fakültesi F
e Indiana U

a, İşletme F
nai firmalar 
tlerinde danı

anka (Tekstilb
mali enforma
ak görev yap
e 5 kitabı bu
00 yılından b
omitesi Üyel
görev almak

ulu üyeliği de
dımcılığı Gö

San. ve Tic. A

duktan sonra
yine aynı ü

anlığı konusu
perial College
Üniversite Te
apması nede
si ve 3 pate

N BİLGİLER

ten sonra B.
’da MBA der
yesi olarak 
Başkanı ola
ic. A.Ş.’de Y
v yapmıştır. 
an. ve Tic. A

tahsilini K
Elektrik San 

mıştır. 1995 Y
k görev yap

001 yılından 
mcısıdır. Ayr
ulu Üyeliği ve

ültesi İşletme
Finans Ana 
niversity den
akültesinde 
ve bankalar
ışman olarak
bank), menk
asyon şirketi
ptığı İ.Ü İşlet
ulunmaktadır
beri Şirketim
iği görevleri
ktadır. 2000 
evam etmekt
örevini dev

A.Ş. de Yöne

a, İngiltere Im
üniversitede 
unda uzmanla
e'da Mühend

eknoloji Merk
eniyle ayrılm
enti bulunma

Ü Makine M
recesi almışt
görev yapm

rak da geçm
Yönetim Kuru

2006–2011 y
A.Ş. de Yöne

Kent Ünivers
ve Tic A.Ş. 

Yılında Pak G
pmıştır. Hale
itibaren Şirke
rıca Şirketim
e 2010 yılınd

e İktisadı Ens
Bilim Dalın

n M.B.A. der
Öğretim Üy

da farklı pro
k çalışmaya 
ul kıymet ara
 (Finar A.Ş.
tme Fakültes
r. Halen Pak

mizde Yöneti
nde bulunm
Yılında seçi
e olup, aynı 
am ettirme

etim Kurulu Ü

mperial Colle
Doktorasını 

aşmış olan IC
dislik Dinam
kezi Direktö
mıştır. Ulus
aktadır. 2009

ühendisliği’n
tır. 1997 yılı
maktadır. 2

miş yıllarda g
ulu Üyeliği de
yılları arasın

etim Kurulu Ü

sitesi Elektr
de, 1984-19

Grubu'nda ç
en Pak Şirke
etimizde Yön

mizin bağlı or
dan bu yana 

stitüsü Serti
nda araştırm
recesi almışt
yesi olarak 

ojeler ve eğit
başlamış olu
acı kuruluml
) Yönetim K
sinden emek
k Grubu Şir
m Kurulu Ü
uştur. 2014 
ldiği Şirketim
şekilde 201
ktedir. Şirk

Üyesi olarak g

ege'de İleri U
 tamamlam
CATS şirketi

miği Profesörü
örlüğünü yür
slararası aka
9 yılından it

nde lisans, E
ndan bu yan
000 yılında

görev almıştı
evam etmekte
nda ise Şirke
Üyesi olarak

ronik Fakült
985 dönemin
alışmaya ba
etler Toplulu
netim Kurulu
rtaklığı Selka
da Yönetim 

fika Program
ma görevlisi 
tır. Doktoras
çalışmaya d

tim programl
up, bu görev
arı (Meksa M

Kurulu Üyesi 
kli olmuştur. 
rketlerinde yö
yesi olup Yö
Yılından bu

mizin bağlı o
4 yılından bu
etimizin mü
görev almışt

ygulamalı M
ıştır. 1985 
ini kurmuş ve
ü olarak aka
ütmüştür. Tü
ademik derg
tibaren Pak 

 

ndüstri 
na Pak 
n beri 
r. Aynı 
e olup, 

etimizin 
k görev 

tesinde 
nde ise 
aşlamış 
uğunda 
u Üyesi 
a İç ve 
Kurulu 

mından 
olarak 
ına İ.Ü 
devam 
larında 
i halen 
Menkul 
olarak 
100’ e 
önetim 
önetim 
u yana 
rtaklığı 
u yana 
ünfesih 
ır. 

ekanik 
yılında 
e 2010 
ademik 
üm bu 
gilerde 
Grubu 
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şirketleri
üyesi ola
 
5) Babü
 
11.04.19
bağlı çeş
yönetim 
de 2006 
 
6) Süley
 
02.01.19
Yüksek 
arasında
Genel M
yılından 
bağlı ort
2011-20
de Yöne
tam bölü
A.Ş de Y
S.A-Yun
Karton v
 
7) Haluk
 
15.07.19
mezunud
kademel
almıştır. 
yılında s
Dönkasa
Dönkasa
ortaklığı 
almaya d
 
 
8) Hatice
 
Canan P
Üniversit
Pak Top
görevler
üyeliğine

nde yönetim
arak görev al

r Gökçek 

981 doğumlu
şitli şirketlerd
kurulu üyeli
- 2011 yıllar

yman KAYA 

956 doğumlu
Lisans Eğit

a Şirketimizi
Müdür Yardım

beri Yönetim
ağı Selka İç 
15 yılları ara

etim Kurulu Ü
ünmesi sonu
Yönetim Kur
anistan Şirk

ve Esnek Am

k İBER 

959 doğumlu
dur. İş hayat
lerinde çalış
Şirketimizde

seçildiği, Şir
an Dönüşüm
an Dönüştür
olan Selka İ

devam etme

e Canan PA

Pak İmregün
tesinde tama

pluluğu şirket
ini sürdürme
e ise 01.10.2

 
m kurulu başk

lmaktadır. 

udur. Y.T.Ü M
de Yönetim K
ği görevini s
rı arasında Y

udur. İstanbu
imini ise Al
n çeşitli kad

mcılığı görev
m Kurulu Ba
ve Dış Tic. A

asında Şirke
Üyesi olarak 
ucu kurulan ş
rulu Başkanı 
ketinin Yönet

mbalaj Grup M

udur. İ.T.Ü K
tına 1987 yı
şmıştır. 2002
e 01.10.2012
rketimizin Yö
lü Kağıt San

rülen Atık K
İç ve Dış Tic
ktedir 

AK İMREGÜN

n, Alman Lis
amlamıştır. İ
tlerinde göre
ektedir. Dah

2012 tarihinde

kanı olarak g

Makine Mühe
Kurulu Üyesi
sürdürmekted
Yönetim Kuru

ul Erkek Lise
manya’nın A
demelerinde 

vini sürdürmü
aşkan Yardım
A.Ş.’de Yöne
timizin münf
görev almış
şirketimizin b

olarak göre
tim Kurulu Ü
Müdürü olara

Kimya Mühen
lında Seka A
2-2012 yılla
2 Tarihinden
önetim Kuru

n. Ve Tic. A.Ş
ağıt San. ve

caret A.Ş de 

N 

sesini bitirdik
ş hayatına P

ev yapmıştır.
ha önceki yı
e yeniden se

görev yapma

endisliği bölü
i olarak göre
dir. Ayrıca Ş
ulu Üyeliği gö

esi’ ni bitirdi
Aachen Tek
 görev alm
üştür. 2006 y
mcısı) olarak
etim Kurulu Ü
fesih iştirakle
ştır. 2015 yıl
bağlı ortaklığ
ev almaya de
Üyesi ve Ülk
ak da görev a

ndisliği Bölüm
A.Ş.’nde baş

arı arasında 
n itibaren Şir
ulu Üyeliği g
Ş nin tam bö
e Tic. A.Ş d
01.10.2012 

kten sonra l
Pak Gıda Ür
 Halen Topl
ıllarda da ç
eçilmiş olup, 

aktadır. 2011

ümü mezunu
ev yapmaktad
Şirketimizin b
örevinde bulu

kten sonra l
knik Üniversi
ıştır. 1996-Ş
yılından beri

k görev yapm
Üyeliği (2014
erinden Dön
ında Dönkas
ğı olan Dönk
evam etmekt
ke Müdürü,  
almaktadır. 

mü’nden lisa
şlamıştır. 19
Şirketimizde

rketimizde G
görevi halen
lünmesi sonu
de Yönetim 
tarihinden b

isan eğitimin
retim ve Paz
uluk şirketler

çeşitli tarihle
söz konusu 

 yılından be

 olup, 2005 
dır. 2006 tari
ağlı ortaklığ

unmuştur. 

isans eğitim
itesi’nde tam
Şubat/2012 t
 Şirketimizde

maktadır. 200
4 Yılından be
kasan Dönüş
san Dönüşüm
asan Dönüş
tedir. Ayrıca 
Ekim 2012 

ans, Maine Ü
91-2002 yılla
e Genel Mü
enel Müdür 

n devam etm
ucu kurulan, 
Kurulu üyes

bu yana Yöne

ni American 
zarlama A.Ş.
rinde Yönetim
rde yürüttüğ
tarihten bu y

eri Şirketimiz

yılından bu y
ihinden itibar
ı Selka İç ve

mini İ.T.Ü Ma
mamlamıştır.
tarihleri aras
e Yönetim K
06 yılında se
eri Yönetim K
şümlü Kağıt
mlü Kağıt Sa
ştürülen Atık 
 halen Pak G
tarihinden it

Üniversitesi’n
arı arasında 
üdür Yardım
olarak görev

mektedir. Ay
 şirketimizin 
si olarak ve
etim Kurulu 

 College in 
 de başlamı
m Kurulu Ba
ğü Kartonsa
yana bu göre

de Yönetim 

yana Pak Gr
ren de şirket
e Dış Tic. A.

akine Fakülte
 1983-1996 
sında Şirket
Kurulu Üyesi
eçildiği Şirke
Kurulu Başka
 San. ve Tic

an. Ve Tic. A
Kağıt San. v
Grubuna bağ
tibaren Pak 

nden yüksek
Şirketimizin

mcısı olarak 
v almaktadır
yrıca 2015 
bağlı ortaklığ

e şirketimizin
Üyesi olarak

Paris ve Bo
ş, daha son

aşkanı Yardı
n Yönetim 

evi sürdürme

 

Kurulu 

rubuna 
timizde 
.Ş.’nde 

esinde, 
yılları 

timizde 
 (2014 

etimizin 
anı) ve 
c. A.Ş.’ 
A.Ş nin 
ve Tic. 
ğlı Mel 
Grubu 

 lisans 
 çeşitli 
görev 

r. 2005 
yılında 
ğı olan 
n bağlı 
k görev 

oğaziçi 
ra tüm 
mcılığı 
Kurulu 
ktedir
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KARTON
 
YÖNETİ

Kartonsa
belirtilen
 
 
1.) YÖN
 
• Huzu
 
Genel K
 
(Huzur H
Gelir Ve
ödenen 
çalışanla
stopaj yo
 
• Tem
 
Her yıl Y
tarafında
 
2.) ÜST 
 
Yönetim 
aşağıda 
• Aylık
• Bir a
• Başa
• Kıde
• Ferd
• Göre
 

Üst 
hariç
 
 
Üst D
Yöne
Topl

 
 

NSAN KART

İM KURULU

an da görev
n gelirleri  eld

ETİM KURU

ur Hakkı  

urul’da mikta

Hakkı Ödeme
ergisi Kanun
veya sağlan

arına yapılan
oluyla vergile

mettü Ödeme

Yapılan “Gen
an belirlenir. 

DÜZEY YÖN

 Kurulu üye
sıralanan ge

k Ücret (Yıllık
aylık ücret tut
arı Primi (Yıl 
em Teşvik İkr
di Kaza ve Sa
ev Gereği Ta

düzey yönet
ç ücret ve hu

Düzey Yöne
etim Kurulu Ü
lam 

 
TON SANAY

 VE ÜST DÜ

v yapan Yön
de  etmekted

ULU ÜYELER

arı belirlenir. 

eleri) 
nunun 61/4. 
nan para ayı
n ücret ödem
endirilmekted

si 

nel Kurul To

NETİCİLERE

esi olan Gen
elirleri vardır;
k olarak belir
tarında ikram
sonunda, bi

ramiyesi (5,1
ağlık Sigorta
ahsis Edilen A

ticilere ve Yö
uzur hakkı öd

ticilere Sağla
Üyelerine Sa

 

Yİ VE TİCAR

ÜZEY YÖNET

etim Kurulu 
irler.   

RİNE SAĞLA

maddesine 
n ve menfaa

meleri gibi, yö
dir. 

oplantısında”

E SAĞLANAN

nel Müdür v
; 
rlenir.) 

miye, (yılda 4
r kez verilir.)

10,15,20,25,’
sı 
Araç ve Dem

önetim Kurul
demeleri) me

anan Faydala
ağlanan Fayd

RET A.Ş. 

TİCİ GELİRL

üyelerimiz v

ANAN MENF

göre yöneti
atler (huzur 

önetim kurulu

” şirket ana 

N MENFAAT

ve Genel Mü

4 adet verilir.
) 
’inci yıllarda, 

mirbaşlar. 

u Üyelerine 
enfaatleri aşa

31.1
ar 1.9
dalar 2

2.3

LERİ VE ÜC

ve Üst Düze

AATLER 

im kurulu ba
hakları) ücre

u başkan ve 

sözleşmesin

TLER 

üdür Yardım

) 

1 maaş ile 2

dönemde sa
ağıda gösteri

12.2016 31
991.773 1
213.089
326.909 1

RET POLİTİ

ey Yöneticile

aşkan ve üy
et olarak nite
üyelerine yap

nin 25. madd

mcılarının, Yö

2,5 kat maaş

ağlanan (Yön
lmiştir. 

.12.2015

.224.655
206.463
.553.164

İKASI 

erimiz aşağıd

yelerine bu 
elendirilmekt
pılan huzur h

desi çerçeve

önetim Kuru

ş arasında ve

netim kurulu 

daki açıklam

sıfatları ned
tedir. Şirketin
hakkı ödeme

esinde Gene

ulu üyeliği ya

erilir.) 

temettü öde

 

malarda 

deniyle 
n diğer 
eleri de 

l Kurul 

anında 

emeleri 
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Am
MA

kurulunu
belirlenm
genel ku

 
Da
MA

Toplantı
olarak yö

Ta
MA
a)
b)
c)
ç)
d)

tarafında
başkan 
görmesi 

ifa

Uy
MA

uygun ol
 
To
MA

pay sah
temsilcis
yönetim 
misafirle
girişte, g
sistemin
belgeleri
etmeleri 
konusu 
yönetim 

(3
kırtasiye
kurulunc

 
To
MA

elverişli 
yönetim 
Piyasası

 

maç ve kaps
ADDE 1- (1

un çalışma 
mesidir. Bu İç
urul toplantıla

ayanak 
ADDE 2- (1
larda Buluna
önetim kurulu
anımlar 
ADDE 3- (1)
) Birleşim : G
) Kanun: 13/1
Oturum: Her
 Toplantı: Ol

) Toplantı b
an toplantıyı
yardımcısınd
halinde oy to

ade eder. 

yulacak hük
ADDE 4 – (1
larak yapılır. 

oplantı yerin
ADDE 5 – (
ipleri veya b

si ve toplant
kurulu başk

er, ses ve gö
gerçek kişi 
den tayin e
i ile birlikte k
ve bu sure

kontrol işlem
kurulu üyesi

3) Tüm pay s
enin, doküma
ca yerine get

oplantının a
ADDE 6 – 
diğer bir yer
kurulu üyele
ı Kurulu’nun 

 

KARTONS

sam 
1) Bu İç Yö
esas ve us

ç Yönerge, K
arını kapsar. 

) Bu İç Yön
acak Gümrü
unca hazırla

) Bu İç Yöner
Genel kurulun
1/2011 tarihl
r birleşimin d
lağan ve olağ
başkanlığı: K
 yönetmek ü
dan, toplant
oplama mem

kümler 
1) Toplantı, 

ne giriş ve h
(1) Toplantı 
bunların tem
tı başkanlığı

kan yardımcı
örüntü alma
pay sahiple

edilen temsil
kimliklerini g
etle hazır bu
mleri, yönet
ince yahut yö
ahiplerini ala

anların, araç 
irilir.  

çılması  
(1) Toplantı 

rinde, öncede
erinden biris
düzenlemele

SAN Karton S
Çalışma 

Amaç, K

nergenin am
sullerinin, Ka
Kartonsan Ka

nerge, Anoni
ük Ve Ticare
nmıştır. 

rgede geçen
n bir günlük t
i ve 6102 say

dinlenme, yem
ğanüstü gen
Kanunun 41
üzere seçile
ı başkanınca

murundan olu

Genel 

Kanunun, ilg

hazırlıklar 
yerine, yöne

msilcileri, yön
ına seçilece
sı tarafından

a teknisyenle
eri ile Kanu
cilerin kimlik

göstermeleri, 
ulunanlar list
im kurulunc
önetim kurulu
acak şekilde 

ve gereçler

şirket merk
en ilan edilm
i tarafından, 
erinde belirtil

Sanayi ve T
Esas ve Usu

BİRİNCİ B
Kapsam, Day

macı;  Karto
anun, ilgili m
arton Sanayi 

im Şirketlerin
et Bakanlığı 

n; 
toplantısını,
yılı Türk Tica
mek arası ve
el kurul topla

19 uncu ma
en toplantı b
a belirlenen 
uşan kurulu,

İKİNC
Kurulun Ça

gili mevzuatın

etim kurulu t
netim kurulu 
k veya göre

n yazılı izin v
eri, basın m
nun 1527 n
k göstermele
tüzel kişi pa

tesinde kend
ca veya yön
unca görevle
toplantı yerin

rin toplantı y

kezinin bulun
miş zamanda

 Türk Ticar
len nisapların

Ticaret Anon
ulleri Hakkın

BÖLÜM 
yanak ve Ta

nsan Karton
mevzuat ve 
ve Ticaret A

n Genel Kur
Temsilcileri 

aret Kanunun
e benzeri ned
antılarını, 
addesinin bi
başkanından,

tutanak yaz

Cİ BÖLÜM 
alışma Usul v

n ve esas sö

arafından dü
üyeleri, var 

evlendirilece
verilmesi hal
ensupları ve
nci maddesi
eri, gerçek 
ay sahiplerin
dileri için gö

netim kurulun
endirilen kişi 
nin hazırlanm

yerinde hazır

nduğu yerde
yönetim kur

et Kanunun 
n  sağlandığ

nim Şirketi G
nda İç Yöne

anımlar 

n Sanayi ve 
esas sözle

Anonim Şirke

rul Toplantıla
Hakkında Y

nu, 
denlerle kesi

rinci fıkrasın
, gereğinde 
zmanından v

ve Esasları 

özleşmenin g

üzenlenen ha
ise denetçi

k kişiler ve 
inde  şirketi

e diğer kişile
uyarınca k

kişi pay sah
nin temsilcile
österilmiş ye
nca görevle
veya kişiler t

masına, topla
bulundurulm

veya şirket
rulu başkanı 
 Sermaye P
ının bir tutan

Genel Kurulu
erge 

 Ticaret Ano
eşme hüküm
etinin tüm ola

arının Usul V
Yönetmelik h

len bölümler

na uygun o
genel kurulc
ve toplantı 

genel kurula 

azır bulunan
, görevlendi
yönetim ku

n diğer yöne
er girebilir. (
kurulan elek
hiplerinin te
erinin de yet
erleri imzala
ndirilen bir 
tarafından ya
antı sırasında
masına ilişkin

t merkezinin
ya da başka

Piyasası Kan
nakla tespiti ü

unun 

onim Şirketi
mleri çerçev
ağan ve olağa

Ve Esasları 
hükümlerine 

rinden her bir

olarak genel
ca seçilen to
başkanının 

ilişkin hüküm

nlar listesine 
rilmiş ise Ba
rulu başkan
eticileri, çalış
(2) Toplantı 
ktronik gene
msilcilerinin 
tki belgelerin
maları şarttı
veya birden

apılır.  
a ihtiyaç duy
n görevler yö

 bulunduğu 
an yardımcıs
nunu’nun, Se
üzerine açılır

 

 genel 
esinde 
anüstü 

İle Bu 
uygun 

rini, 

l kurul 
oplantı 
gerekli 

mlerine 

kayıtlı 
akanlık 
ı veya 
şanları, 
yerine 
l kurul 
temsil 

ni ibraz 
r. Söz 

n fazla 

yulacak 
önetim 

şehrin 
sı veya 
ermaye 
r.  
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To
MA

öncelikle
bulunma

(2
görevlen
amacıyla

(3
hususun

(4
hükümle

 
To
MA
a)

yerinin b
b)

Sermaye
toplantı g
durumu 

c)
olarak b
yerine ge

. 
d)

faaliyet 
varsa yö
Bakanlığ
yönetim 
çağrılmış
bir biçim

e)
kontrolün

f) 
hazır olu

g)
gündem 

ğ)
h)

okumak 
ı) 
i) 

kararları
j) 

kararlard
getirilen 

k)
bağlı kon
toplantıd

l) 
ve tutana
vermeye

m
bulunanl
belgeleri

oplantı başk
ADDE 7- (1

e önerilen ad
ayan bir başk
2) Başkan ta
ndirilir.Ayrıca
a toplantı baş
3) Toplantı b
nda yetkilidir.
4) Toplantı b
erine uygun h

oplantı başk
ADDE 8 – (1
) Toplantının
buna uygun o
) Genel kuru
e Piyasası K
günleri hariç 
toplantı tutan
 Toplantı ye
u İç Yönerg
etirilip getirilm

) Değişikliğe 
raporunun, 
önetim kuru
ğının iznine 

kurulu tara
şsa bir önce

mde toplantı y
) Hazır bulun
nü itiraz veya
Murahhas ü

up olmadığın
) Gündem ç
dışına çıkılm

) Birleşimleri 
) Müzakere e
ya da okutm
Genel kurulc
Toplantı için
n Kanun ve 
Kanunun 4

da oy kullanm
her türlü sın
 Sermayenin
nuların görüş
da görüşülme
Genel kurul 
akları imzala

ecek şekilde 
) Toplantı tu
lar listesini, g
i toplantı bitim

 
kanlığının ol
1) Bu İç Yön
daylar arasınd
kan ve gerek
rafından en 
 elektronik g
şkanı tarafın
başkanlığı, to
  

başkanı gene
hareket eder

kanlığının gö
1) Toplantı b
n ilanda göst
olup olmadığ
ulun toplantı
Kurulu düze
olmak üzere

nağına geçir
erine giriş ye
enin 5 inci m
mediğini kon

gidilmiş ise 
denetçi rapo

ulunca hazır
tabi olması 
fından düze
ki toplantıya 

yerinde bulun
nanlar listesi
a lüzum üzer
yeler ile en a
ı tespit etme

çerçevesinde
masını önlem
ve oturumla

edilen husus
mak ve bunlar
ca verilecek 
n asgari nisa
esas sözleşm
436 ncı ma
malarını önle
ırlamayı göz

n yirmide biri
şülmesini, ge
ek üzere erte
çalışmaların

amak, toplant
toplantı tutan

utanağını, yö
gündemi, ön
minde bir tut

luşturulmas
nergenin 6 
dan genel ku

k görülürse ba
az bir tutan

genel kurul 
dan uzman k
oplantı tutan

el kurul topl
. 

örev ve yetk
aşkanlığı, ba
terilen adres
ını inceleme
ıya, esas sö
nlemelerinde
e, toplantı tar
mek. 

etkisi olmaya
maddesinin 
trol etmek. 

değişiklikler
orlarının, fina
lanmış deği

durumunda
enlenmiş haz

ilişkin ertele
nup bulunma
ini imzalama
rine yapmak 
az bir yönetim
ek ve bu duru
e genel kuru
mek, toplantı 
rı açmak, ka

slara ilişkin k
rla ilgili konu
kararlara iliş

abın toplantın
mede öngörü
ddesi uyarı

emek, oy hak
zetmek. 
ne sahip pay

enel kurulun 
elemek. 
na ait tutanak
tıda alınan k
nağında belir
netim kurulu

nergeleri, var
anakla hazır

sı 
ncı maddes
urulun yöneti
aşkan yardım
ak yazmanı 
için bu konu
kişilerde göre
nağını ve bu

lantısını yön

kileri 
aşkanın yöne
ste yapılıp ya
ek. 
özleşmede,T
e gösterilen 
rihinden en a

anların, topla
ikinci fıkrası

ri de içeren 
ansal tablola
şiklik tasarı

a ise Bakan
zır bulunanl

eme tutanağı
adığını tespit 
ak suretiyle a

ve temsil be
m kurulu üye
umu toplantı 
ul çalışmalar
düzenini sağ

apatmak ve to
karar, tasarı, 
uşmak isteye
kin oylama y
nın başında,
ülen nisaplar
nca, oy ha
kkına ve imti

y sahiplerinin
bu konuda k
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TOPLANTI TARİHİ   : 17.02.2017 
TOPLANTI YERİ   : Merkez 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  : Sn. ÜNAL BOZKURT 
     : Sn. ASLI BALKIR 
      : Sn. SÜLEYMAN KAYA      
     : Sn. MEHMET İMREGÜN 
     : Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN 
     : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR 
     : Sn. BABÜR GÖKÇEK 

: Sn. HALUK İBER 
: Sn. ALİ ERSİN GÜREDİN 
: Sn. TAMER KOÇEL 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 10:30‘ da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt` un başkanlığında aşağıdaki 
gündem maddelerini  görüşmek üzere toplandı. 
 
GÜNDEM  
                                                                                                                                

1) Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem, Yer ve Zamanının görüşülmesi,
2) Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülmesi, 
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek 

Yönetim Kuruluna Sunduğu  “Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Aday Listesinin” Görüşülmesi, 
4) Denetim Komitesi’nin Bağımsız Denetim Şirketinin ve Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. 

 
KARAR 
 

1) Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini 
görüşmek üzere, 30.03.2017 Perşembe günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS,  Esentepe Yıldız Posta 
Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret 
Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve 
toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması 
gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, 

 
2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; 

 
a) Şirketimizin Yasal kayıtlarında yer alan 24.926.718,72 TL 2014 yılı dönem net zararının ve 14.722.753,71 TL 2015 
yılı dönem net zararı olmak üzere toplam 39.649.472,43 TL geçmiş yıllar zararının, 2007-2010 arası yıllar dönem net 
karından Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından 
ilgili yıllar bazında sırayla mahsup edilmesine, (28.689,02 TL si 2007 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan 
geçmiş yıllar karlarından, 10.381.901,83 TL’si 2008 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar 
karlarından, 6.495.951,11 TL’si 2009 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıllar karlarından ve 
22.742.930,47 TL’si  2010 Yılı dönem karından Olağanüstü Yedek ayrılan geçmiş yıl karlarından) 
 
b) Şirketimizin 2016 yılı dönem karından ve yedeklerden karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen 
tutarlarda 31.05.2017 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2017 
tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a sunulmasına, 
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3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek 

Yönetim Kuruluna sunduğu “Yönetim Kurulu Bağımsız Aday listeleri” görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası 
mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan; Prof. Dr. Ali Ersin Güredin (TC kimlik No: 
33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel’ in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına, 
 
 

4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı 
uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 
Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin 
01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak 
seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.   

 
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. 
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ÜNAL BOZKURT 
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

     T.C. 25865049278 
 
 
 
 

  
 ASLI BALKIR      SÜLEYMAN KAYA 
               YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI                YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
        T.C. 39355557990     T.C. 34801706380 

 
 
 
 
 

 MEHMET İMREGÜN      HATİCE CANAN PAK İMREGÜN  
 ÜYE       ÜYE 
 T.C. 24385933074     T.C. 15965379498  

 
 
            

      
          
      SİNAN ERCAN GÜLÇUR           BABÜR GÖKÇEK             
          ÜYE                       ÜYE 
      T.C. 24194092146           T.C. 50878170848 
 
 
 
 
 
 
     ALİ ERSİN GÜREDİN          TAMER KOÇEL 
         BAĞIMSIZ ÜYE                                                  BAĞIMSIZ ÜYE 
     T.C. 33985754644           T.C. 26131728910 
 
 
 
 
 
      HALUK İBER 
      ÜYE 
      T.C. 10399086028 
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KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30.03.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü 

 
2. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi 
 
3. 2016 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi 
 
4. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması, 

 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri, 

 
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 
7. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin 

Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi, 
 

a. Yasal Kayıtlarda Yer alan 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Geçmiş Yıllar Zararlarının, Yasal Kayıtlarda Yer Alan 
Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılmış Bulunan Geçmiş Yıllar Karlarından Mahsup Edilmesinin Görüşülmesi ve 
Onaylanması. 

b. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Kar Dağıtım önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması. 
 

8. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti, 
 

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye 
Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması, 

 
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun 

Bilgilendirilmesi. 
 

11. Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim 
Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında 
Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, 

 
12. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin,  

Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına 
Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu 
İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması. 

 
13. Dilek ve görüşler. 
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- 

2.837.014,21
2.593.834,25

Safi kardan yasal yedek akçe
ve ödenmiş sermayenin % 10 
u indirildikten sonra kalan
karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı
hisse senedi sahiplerine
ödenir.

SPK'Ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı 4.427.247,00 10.176.107,05
4. Vergiler ( - ) 1.512.999,00 0,00

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.755,00 0,00
5. Net Dönem Kârı ( 1 ) 2.903.493,00 10.176.107,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0,00 0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 2.903.493,00 10.176.107,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 221.214,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 3.124.707,00
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 156.235,35

Nakit 156.235,35
Bedelsiz 0,00
Toplam 156.235,35

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 142.050,28
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 142.050,28

Yönetim Kurulu Üyelerine, 142.050,28
Çalışanlara 0,00
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0,00

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.212.098,70

Nakit 0,00
Bedelsiz 0
Toplam 0,00

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 896.195,39
17. Statü Yedekleri 0,00 0,00

18. Özel Yedekler 0,00 0,00

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK -645.137,00 6.627.477,05

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 6.451.370,00 6.451.370,00

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
2016 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar
dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir.Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu 
İmtiyaza ilişkin Bilgi

 
 

27



 
TOPLANTI NO    : YK/2017-04 

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                            www.kartonsan.com.tr 
Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL 
Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 70 
Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869       Mersis No: 0526005749100010              
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler            Vergi Numarası: 526 005 7491 
Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-349 33 00 

 

6

 
(1) Ortaklığın net dönem kârı 2.914.248 (4.727.247-1.512.999) TL olup, bu tutarın 10.755 TL’lik kısmı 
kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.903.493 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı 
esas alınmıştır.  
 

TOPLAM DAĞITILAN
 KÂR PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%)
A 142.056,50 4,89261 71.028,2487991 % 7.102.824,88
B 8.819.700,98 303,76174 3,1087991 % 310,88
TOPLAM 8.961.757,48

TOPLAM DAĞITILAN
 KÂR PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%)
A 120.748,02 4,15872 60.374,0114792 % 6.037.401,15
B 7.496.745,84 258,19748 2,6424792 % 264,25
TOPLAM 7.617.493,86

BRÜT

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 

İSABET EDEN KÂR PAYI

GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN KÂR PAYI

NET
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI GÖREVİ Ortaklık Dışında
Aldığı Görevler

Grup 
İçi/Grup Dışı

Görev 
Süresi 

Başlangıcı

Görev 
Süresi Sonu

Yeniden Seçildiği 
Tarih

Yeni Görev 
Süresi

Ünal Bozkurt Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Aslı Balkır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Süleyman Kaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Sinan Ercan Gülçur Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Babür Gökçek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Mehmet İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği
Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016

1 YIL

Hatice Canan Pak İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Ali Ersin Güredin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi Grup Dışı 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Tamer Koçel Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi Grup Dışı 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

Haluk İber Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 30.03.2015 29.03.2016 29.03.2016 1 YIL

DENETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ Üye Görevi
Görev 
Süresi 

Başlangıcı

Görev 
Süresi Sonu

Yeniden 
Seçildiği 

Tarih
Yeni Görev Süresi

Ali Ersin Güredin Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

Tamer Koçel Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ Üye Görevi
Görev 
Süresi 

Başlangıcı

Görev 
Süresi Sonu

Yeniden 
Seçildiği 

Tarih
Yeni Görev Süresi

Tamer Koçel Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

Aslı Balkır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

Süleyman Kaya Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

Bülent Yılmaz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi* Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

* Yönetim Kurulu Üyesi Olmayıp, Aynı Zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisidir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ
Üye Görevi

Görev 
Süresi 

Başlangıcı

Görev 
Süresi Sonu

Yeniden 
Seçildiği 

Tarih
Yeni Görev Süresi

TAMER KOÇEL Riskin Erken Saptanması Komitesi  Bşk. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

MEHMET İMREGÜN Riskin Erken Saptanması Komitesi  Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

SİNAN ERCAN GÜLÇUR Riskin Erken Saptanması Komitesi  Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 03.04.2015 13.04.2016 13.04.2016 1 YIL

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETÇİ*

GÖREVİ Görev 
Süresi 

Başlangıcı

Görev 
Süresi Sonu

Seçildiği 
Tarih Yeni Görev Süresi

Bağımsız Denetçi
01.01.2016 31.12.2016 29.03.2016

1 YIL

*PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (Eski Unvanı: Başaran Nas  Bağ. Denetim ve SMMM A.Ş) ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2016 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim 
Kuruluşudur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADI SOYADI

PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (Eski Unvanı:BAŞARAN NAS 
BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş)
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