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Özet Bilgi
Şirketimizin 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 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 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 22.02.2018

Genel Kurul Tarihi 29.03.2018

Genel Kurul Saati 10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 
Tarih

28.03.2018

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 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

3 - 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.

4 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 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 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.

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 2018 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 29032018 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 29032018 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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 Süleyman 
Kadri Mirze ile Ahmet Göksel Yücel Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulunun 02.04.2018 tarihinde brüt temettü dağıtılmasına ilişkin Kar dağıtım önerisi, herhangi bir değişiklik 
yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

3-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi
ve Bağımsız Denetçi olarak onaylanmıştır.

4- 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edilmişlerdir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 KARTONSAN 29032018 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2 KARTONSAN 29032018 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL KATILIM CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

1-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek 
üzere, 29.03.2018 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; Şirketimizin 2017 yılı dönem karından ve yedeklerden karar 
ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2018 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu 
kar dağıtım önerisinin 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

3-Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim 
Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı 
çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. 
Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) 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 01.01.2018 – 31.12.2018 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.
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de Yapılan B
si, 

urulunun 20
n Görüşülmes

urulu Üyeleri 

Piyasası Kur
Üye Olmak Ü

urulu Üyeleri
mesi. 

18 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

017 Yılı Kar 
si, Onaylanm

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
017 YILI OLA

şekkülü 

Kurulu Faali

z Dış Denetle

un Okunmas

2017 Yılı Faa

kında Bilgi Ve

Dağıtım Ön
ması veya De

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

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 

2018 yılında y

kunması, Ön
Şekilde Kabu

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

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, 

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 

na İkisi 

Kurulun 

enetimi 
lı Türk 

ulması, 

Düzey 
a Bağlı 
ekabet 

ve 396. 
usunun 
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KARTO
 
BAĞIMS
 
 
1) Bağım

İstanbul 
İstanbul 
 
Eğitim 
İstanbul 
İstanbul 
 
İş tecrüb
İstanbul 
Devlet İş
UNDP/IL
Misafir p
Üniversit
 
Yurtiçi ve
 
Yayınlar 
Dört kita
(Kitaplar
İşletmele
Üyeleri İ
 
Diğer 
Türkiye M
İstanbul 
Türk Alm

2) Bağım
 
KİŞİSEL
 
Doğum y
Medeni D

EĞİTİM 
Doktora 

Lisans D
Lise Dip
 
AKADEM
2006-….
2006-….
2008-20
2001-20
1996-20
1988-20
YL progr
Program
 

ONSAN KAR

SIZ YÖNETİM

msız Yönetim

Üniversitesi 
Üniversitesi 

Erkek Lisesi
Üniversitesi 

besi 
Üniversitesi,
şletmeciliği M
LO Proje Uzm
profesör, İsta
tesi 2008-20

e yurtdışında

r 
ap yazarlığı, a
r: Muhasebe 
erde İç Rapo
çin Finans, S

Muhasebe U
Üniversitesi 

man Üniversit

msız Yönetim

L BİLGİLER :

yeri ve Tarih
Durum: Evli, 

/ DİPLOMAL
Diploması:  

Diploması: İ.Ü
loması: Şişli 

MİK FAALİYE
.:  İstanbul K
.:  Galatasar
16: Rektör D
06: İ.Ü.İşletm
00: Yeditepe
00 yılları ara
ramı; Marma

mı. 

 
RTON SAN

M KURULU 

m Kurulu Üy

İşletme Fak
İşletme Fak

i 1971 
İşletme Fak

, 1976-bugün
Merkezi Gene
manı, 1987-1
nbul Teknik 

014, Türk Alm

a muhasebe 

altı kitap edit
ve Finans T

orlama Sistem
S.Gözüm’le o

Uzmanları De
Spor Birliği Y
tesi Destekle

m Kurulu Üy

 

i: İstanbul, 0
2 Çocuklu 

LAR: 
İ.Ü.Sosyal B

Tez:B
Ü.İktisat Fakü
Terakki Lise

ETLER: (198
Kültür Ünivers
ay Üniversite

Danışmanı(St
me Fakültesi
e Üniversites
asında misafi
ara Çağdaş B

NAYİ VE TİC

ÜYE ADAYL

ye Adayı: Pr

ültesi Muhas
ültesi Muhas

ültesi Lisans

ne 
el Sekreteri, 
1989, Somal
Üniversitesi,

man Üniversit

ve finans ko

törlüğü, çok s
erimleri Sözl

mi, 1986; Ge
ortak yazarlı,

erneği Başka
Yönetim Kur
eme Vakfı Yö

ye Adayı: Dr

3.Eylül.1945

Bilimler Enstit
Bir Yönetim O
ültesi, (İşletm
esi;  1962 

88-…. Yılları)
sitesi, İşletme
esi Pazarlam
tratejik Planl
, Öğretim Gö

si  MYO, Öğr
ir öğretim gö
Bilimler Vakfı

CARET A.Ş

YLARI ÖZGE

rof.Dr. Ahm

sebe Anabilim
sebe Enstitüs

s 1975, Lisan

İstanbul Üniv
i 
, 1984-2016,
tesi, 2016-bu

onularında eğ

sayıda ulusla
lüğü, Türkçe

enel Muhaseb
, 2015) 

anı, 1995-199
rulu üyesi, 19
önetim Kurul

r. Süleyman

5 

tüsü, İşletme
Organı Olara
me-Maliye); 1

) 
e Bölümü, Ö

ma ve Lojistik
lama), İstanb
örevlisi 
retim Üyesi (Y
örevlisi olarak
ı İşletmecilik 

Ş. 

EÇMİŞLERİ 

et Göksel Y

m Dalı Başka
sü Müdürü 

nsüstü 1976, 

versitesi, 198

 İstanbul Bilg
ugüne 

ğitimci, banka

ararası ve ulu
e-Almanca-İn
be, Y.Ercan’

97, Yönetim 
989-2007 
lu Üyesi, 201

n Kadri Mirz

e Doktorası,1
ak Yönetim K
1967 

Öğretim üyesi
k YL Program
bul Kültür Ün

Y.Doç.Dr.) 
k görev yapıl
Programı; D

Yücel 

anı 

 Doktora 19

81-1990 

gi Üniversites

alar ve sanay

usal makale 
gilizce, F.Or
la ortak yaza

Kurulu Üyes

13-bugüne 

e 

988;   
Kurulu ve Bir 

i(Y.Doç.Dr.) 
mı; Misafir Öğ

iversitesi 

an kurumlar:
Deniz Harp O

981 

si, 1995-bug

yi şirketleri, 

ve bildiriler 
rhon’la ortak 
arlı, 1991; Yö

si, 1984-89 

Model Uygu

ğretim Üyesi

: M.Ü.Mühen
Okulu, YTÜ İş

güne, Bahçeş

1989 -bugün

yazarlı, 1983
önetim Kurul

laması.  

(40/A) 

ndislik Yönet
şletme YL 

 

şehir 

ne 

3; 
u 

timi  
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DERS’LE
Stratejik 
Organiza
 
YAYINLA
Introduct
İşletmele
İşletme, 
İşletmele
İşletmele
 
AKADEM
TÜBA-T
(H.Ülgen
TÜBA-T
 
AKADEM
Genel İş
Rekabet

 
İŞ/MESL
1970-20
Faaliyett
Firmalar
 Yukarıd
Forest &
(İngiltere
İstanbul 
İstanbul 
 

ER: 
Yönetim, St

asyon İlkeler

ANMIŞ AKA
tion to Busin
erde Stratejik
Literatür, 20

erde Stratejik
erde Organiz

MİK ÖDÜLLE
ürkiye Bilimle
n ile birlikte). 
ürkiye Bilimle

MİK/MESLEK
şletmecilik/Yö
t Stratejileri, 

LEKİ DENEY
01 yılları ara
te bulunulan 
r;  Mirtaş Mot
a adıgeçen f

& Garden (İsv
e/Türkiye), R
Ticaret Oda
Ticaret Oda

 

tratejik Planla
ri, Kurumsal Y

DEMİK KİTA
ness,(İngilizce
k Yönetim, 8
010. 
k Planlama E
zasyon Tasa

ER: 
er Akademis

er Akademis

Kİ  İLGİ ve D
önetim,  Stra
Çevresel Ris

YİM: (1970-2
asında üst yö

sektörler; Ta
tor A.Ş., Pare
firmalarla tem
veç), Griffiths

Renault-Mais(
sı; Meclis Üy
sı; Meslek K

 

ama,  İşletme
Yönetim 

APLAR: 
e) 2.Ed; Liter
.Baskı, BETA

Elkitabı, Nobe
rımı ve Yapı

si, 2009 yılı T

si, 2011 yılı T

DENEYİM AL
tejik Planlam
sk/Fırsat ve R

001 Yılları) 
önetim kadem
arım ve Orm
eks A.Ş., Gö
msil edilen, m
s & Beerens 
(Türkiye)  
yesi(1994-98

Komitesi(Tarım

e Yönetimi, İ

ratur, 2007.
A, 2014;(H.Ü

el, 2014. 
landırma, BE

Telif Eser Öd

Telif Kayda D

LANLARI: 
ma, Organiza
Rekabet Ana

melerinde  ku
an Makinele

öloto A.Ş., M
mümessil/dağ
(Australia), C

8). 
m Makineler

şletmeye Gi

Ülgen ile birlik

ETA, 2016. 

ülü: İşletmel

Değer Eser Ö

asyon  Yapıla
alizleri, Kurum

urucu/ paysa
ri, Otomotiv,
otes A.Ş., Öz
ğıtıcı olarak 
Carlton Co.(A

ri) Üyesi(1974

riş, Uluslarar

kte) 

erde Strateji

Ödülü: İşletme

andırma, Ulu
msal Yönetim

ahibi/ yönetic
Kimya, İnşa

zel Yağlar A
hizmet verile
ABD),  Kohle

4-94). 

rası İşletmec

k Yönetim(2

e(2010), Lite

usal/Uluslarar
m. 

ci ortak. 
aat.   

A.Ş.  
en dış kurulu
er Co.(ABD),

cilik,  

008);Beta 

eratür. 

rası Kurumsa

şlar; Electrol
 Massey Fer

 

al ve 

lux AB 
rguson 
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KARTON
 
Bağımsı
alan bağ
 
BAĞIMS
 
 
Kartonsa
Piyasası
üye” olar
 

• Ş
d
k
v

 
• S

o
b

 
• S

ç
 

• Ş
o

 
• 

g
 

• 
k
ç

 
• G

 
• Ş

t
 

• Ş
g

 
Mevzuat
 
Tarih -Ad
 
 

NSAN KART

z Yönetim ku
ğımsızlık bey

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 serm
olmadığını/ Ş

Ekte yer ala
görevleri ger

Bağlı bulund
kurulu üyes
çalışmayaca

Gelir Vergisi

Şirket faaliye
tarafsızlığım

Şirket faaliye
getirebilecek

t ve şirket an

dı Soyadı-İm

 

TON SANAY

urulu üye ad
yanlarını imza

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

duğum mevz
si olarak s
ağımı,  

 Kanunu‟na 

etlerine olum
ı koruyacağı

etlerinin işley
k ölçüde şirke

na sözleşmes

mza 

 

Yİ VE TİCAR

ayları  Sn. A
alayarak şirk

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 

zuata uygun 
seçildikten s

göre Türkiye

mlu katkılarda
mı, menfaat 

yişini takip e
et işlerine za

si çerçevesin

RET A.Ş. 

Ahmet Gökse
ketimize sunm

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 pay oran
y sahibi olma

ceği üzere b
mesleki eğit

olmak şartıy
sonra, Kam

e’de yerleşik 

a bulunabile
 sahiplerinin 

edebilecek v
aman ayıraca

nde beyan ve

el Yücel ve S
muşlardır. 

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

nının %1‟de
dığımı,  

ağımsız yön
tim, bilgi ve t

yla, Üniversit
mu kurum 

sayıldığımı, 

ceğimi, şirke
haklarını dik

ve üstlendiği
ağımı,  

e taahhüt ede

üleyman Kad

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

te Öğretim Ü
ve kuruluş

 

et ortakları a
kkate alarak 

m görevlerin

erim. 

dri Mirze, ay

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

Üyeliği hariç,
larında tam

arasındaki çı
özgürce kara

n gereklerini 

rı ayrı aşağıd

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,  

 bağımsız yö
m zamanlı 

kar çatışmal
ar vereceğim

tam olarak 

 

da yer 

ermaye 
ğımsız 

5 veya 
şiler ile 
ğrudan 

irketler 
nı veya 
ğımı,  

e ortak, 

mtiyazlı 

eceğim 

önetim 
olarak 

larında 
mi,  

yerine 
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KARTON
 
DİĞER Y
 
1) Sinan
 
05.09.19
Mühend
Grubu’na
Şirketim
tarihte se
geçmiş y
münfesih
almıştır. 
 
2) Aslı B
 
Liseyi R
tamamla
Tekağaç
olup tüm
Bilişim, S
Yönetim 
ortaklığı 
da Yöne
 
3) Ünal 
 
İ.Ü İktisa
mezun o
çalışmay
İşletme 
etmiştir. 
görev al
sıra ban
ve mali 
olarak g
şeklinde 
2000 yıl
Komites
Yılında s
olup, ay
sürdürm
 
 
4) Mehm
 
İ.T.Ü'den
Master 
Vibrasyo
yılına ka
kariyerin
görevler
yayınlan
şirketleri
üyesidir.

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
Satınalma v
 Kurulu Üye
Selka İç ve 

etim Kurulu B

Bozkurt 

at Fakültesin
olmuştur. 19
ya başlamışt
Fakültesinde
Öte yandan
mıştır. 1984 
ka (Tekstilba
enformasyon

görev yaptığ
 5 kitabı bulu
ından beri Ş
i Üyeliği göre
seçildiği Şirke
ynı şekilde 
ektedir.  

met İmregün

n Makine Mü
diploması a

on Mühendis
adar yönetm
ne devam et
inden, Türk
mış 300’den
nde yönetim
 

 

TON SANAY

URULU ÜYE

çur 

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

ege'de bitird
1-1985 Yıllar
Ağaç San ve 
etlerinde yön
e İnsan Kay
si ve 2010 y
Dış Tic. A.Ş.

Başkan Yardı

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

n özel sektör
yılında Pak 

ank), menkul
n şirketi (Fin
ı İ.Ü İşletme
unmaktadır. 
Şirketimizde 
evlerinde bu
etimizin bağl

2014 yılın

n 

ühendisi olara
almış ve 19
sliği Yazılımı 
iştir. Aynı za
tmiş ve Rol

kiye'ye kesin
n fazla bilim

m kurulu başk

Yİ VE TİCAR

E ADAYLAR

Robert Colleg
University o

rde Yönetim
esi olup, Yön
 ortağı Selka
Başkanı olar
an Dönüşüm

dikten sonra
rı arasında P
Tic A.Ş. de 

netim kurulu 
ynaklarından
yılından beri 
.’nde de 200
mcılığı görev

aha sonra İş
İ.Ü İşletme 

nda A.B.D d
dıktan sonra
rde çeşitli sın
Grubu şirke
 kıymet arac

nar A.Ş.) Yö
e Fakültesin
Halen Pak G
Yönetim Ku
lunmuştur. 2
lı ortaklığı Se

ndan bu ya

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

n dönüş ya
msel makales
kanı olarak g

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
Pesaş Pak E

görev yapm
 üyesi olara

n sorumlu İcr
de Yönetim 

01 yılından iti
vini sürdürm

şletme Fakü
 Fakültesi F
e Indiana U

a, İşletme F
nai firmalar 

etlerinde dan
cı kuruluşları
netim Kurulu

nden emekli 
Grubu Şirket
urulu Üyesi o
2014 Yılından
elka İç ve Dı
ana SELKA

duktan sonra
yine aynı ü

anlığı konusu
perial College
Üniversite Te
apması ned
si ve 3 pate
görev yapma

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
ak görev yap
ra Kurulu üy
Kurulu Başk
baren Yönet
ektedir. 

ültesi İşletme
Finans Ana 
niversity den
akültesinde 
ve bankalar

nışman olara
(Meksa Men

u Üyesi olar
olmuştur. 1

lerinde yöne
olup Yönetim
n bu yana Ş
ş Ticaret A.Ş

A’da Yönetim

a, İngiltere Im
üniversitede 
unda uzmanla
e'da Mühend

eknoloji Merk
eniyle ayrıl

enti bulunma
aktadır. 2011

Ü Makine M
recesi almışt

görev yapm
arak da geçm
Yönetim Kuru

2006–2011 y
A.Ş. de Yöne

Kent Ünivers
ve Tic A.Ş. 

Yılında Pak G
pmıştır. Hale
yesidir. 2001
kan Yardımc
tim Kurulu Üy

e İktisadı Ens
Bilim Dalın

n M.B.A. der
Öğretim Üy

da farklı pro
k çalışmaya 
nkul Değerle
ak görev ya
00’ e yakın
tim kurulu üy

m Kurulu Ba
irketimiz Yön
Ş. de yönetim
m Kurulu B

mperial Colle
Doktorasını 

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

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
1 yılından itib
cısıdır. Ayrıca
yeliği ve 201

stitüsü Serti
nda araştırm
recesi almışt
yesi olarak 

ojeler ve eğit
başlamıştır.

er A.Ş.), Teks
apmıştır. 200
n makalesi v
yesi olarak g

aşkan Yardım
netim Kurulu
m kurulu üye
Başkan Yar

ege'de İleri U
 tamamlam
CATS şirketi

miği Profesörü
örlüğünü yür
slararası aka
9 yılından it
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TOPLANTI TARİHİ   : 22.02.2018 
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 2017 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  “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye 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 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini 
görüşmek üzere, 29.03.2018 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; Şirketimizin 2017 yılı dönem karından ve yedeklerden karar 

ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2018 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz 
konusu kar dağıtım önerisinin 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a sunulmasına, 

 
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek 

Yönetim Kuruluna sunduğu “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi” görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası 
mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 
11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze’ nin (TC Kimlik No: 13277468558) 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 
01.01.2018 – 31.12.2018 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. 
29.03.2018TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü 

 
2. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi 
 
3. 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi 
 
4. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması, 

 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri, 

 
6. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 
7. Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin 

Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi, 
 

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 2018 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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KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 

2017 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar 
dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur. 

1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.837.014,21 

2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25 
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza 
ilişkin Bilgi 

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 47.744.108,00 43.331.465,24

4. Vergiler ( - ) 9.280.795,00 1.898.466,83

5. Net Dönem Kârı ( 1 ) 38.426.713,00 41.432.998,41

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0,00 0,00

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 38.426.713,00 41.432.998,41

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 132.262,00

 

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 38.558.975,00

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.927.948,75

  Nakit 1.927.948,75

  Bedelsiz 0

  Toplam 1.927.948,75

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.913.763,68

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.913.763,68

  Yönetim Kurulu Üyelerine 1.913.763,68

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.439.237,59

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.805.286,30

17. Statü Yedekleri   
18. Özel Yedekler   
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 18.426.713,00 21.432.998,41

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00
 

(1) Ortaklığın net dönem kârı 38.463.313 (47.744.108-9.280.795) TL olup, bu tutarın 36.600 TL’lik kısmı kontrol gücü 
olmayan paylara isabet ettiği için, 38.426.713 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır. 
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KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

  GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN
 KÂR PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN KÂR PAYI 

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) 

BRÜT 

A 1.913.773,81 4,98032 956.886,9041926 
% 

95.688.690,42

B 14.367.176,21 37,38851 5,0641926 % 506,42 

TOPLAM 16.280.950,02         
  GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN

 KÂR PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN KÂR PAYI 

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) 

NET 

A 1.626.707,74 4,23327 813.353,8685637 
% 

81.335.386,86

B 12.212.099,78 31,78024 4,3045637 % 430,46 

TOPLAM 13.838.807,52 
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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 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Aslı Balkır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Süleyman Kaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Sinan Ercan Gülçur Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Babür Gökçek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Mehmet İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği
Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017

1 YIL

Hatice Canan Pak İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Ali Ersin Güredin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi Grup Dışı 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Tamer Koçel Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi Grup Dışı 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 1 YIL

Haluk İber Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurul Üyeliği Grup İçi 29.03.2016 30.03.2017 30.03.2017 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 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

Tamer Koçel Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 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 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

Aslı Balkır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

Süleyman Kaya Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

Bülent Yılmaz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi* Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 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 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

MEHMET İMREGÜN Riskin Erken Saptanması Komitesi  Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 1 YIL

SİNAN ERCAN GÜLÇUR Riskin Erken Saptanması Komitesi  Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2016 11.04.2017 11.04.2017 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

*GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2017 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşudur.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADI SOYADI

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM 
HİZMETLERİ A.Ş.
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