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Esasları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 
 

 
AÇIKLAMA: 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
 Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.05.2012 Tarih ve YK/2012-11 Sayılı toplantısında  
 
1.  Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
oluşturulan Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve 
ekte sunulan " Denetim Komitesi Yönetmeliği"  ile " Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği kabu edilmiştir. 
 
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliğinde 
belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinden şirketin uyguladığı ve uygulamadığı maddeler ile uygulamadığı 
maddelerin gerekçelerini gösteren "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" görüşülerek kabul edilmiştir. 
 
Söz konusu Yönetmelikler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu ekte sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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. 
 



 
KARTONSAN KARTON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 

 
DENETİM KOMİTESİ GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 
1. Amaç: 

 
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı bir alt birim olarak kurulan Denetim Komitesi, Yönetim 
Kurulu’nun finansal ve işlevsel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine 
getirmesini ve gözetilmesini sağlamak amacıyla görev üstlenmiştir. 

 
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan denetimden sorumlu Komite’nin amacı, 
ortaklığın finansal bilgi sistemi ve bağımsız denetiminin, bu bilgilerin kamuya açıklanması ve 
ortaklığın iç kontrol sistemi işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. 

 
2. Yetki ve Kapsam: 

 
Denetim Komitesi kendi yetki ve sorumluluğu kapsamında hareket eder. İcraî karar yetkisi 
bulunmayan Komite, Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunur. Nihai kararlar 
Yönetim Kurulu tarafından alınır. 

 
  Denetim Komitesi; 
      

 Kamuya açıklanacak dönemsel finansal tabloların, dipnotların ve diğer finansal bilgilerin 
dürüstlüğünü, doğruluğunu, şeffaflığını yasa, yönerge ve uluslararası muhasebe 
ilkelerinin uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 

 
 Şirketin muhasebe sistemi, finansal nitelikli bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız 

denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözetim ve denetimini yapmak 
 
 Her türlü bağımsız denetim ve iç kontrol faaliyetinin yeterli ve saydam bir şekilde 

yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak. 
 
  Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsızlıklarını ve mesleki 

yeterliliklerini Yönetim Kurulu adına incelemek. 
 
 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmesinin hazırlanması, denetim 

sürecinin başlatılması, bağımsız denetim kuruluşunun denetim çalışması aşamalarında 
görevini mesleki özen ve titizlikle yerine getirip getirmediğini gözetmek ve bu konuda 
Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, 

 
 Muhasebe uygulamaları, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim faaliyeti ile ilgili olarak 

ortaklığa ulaşan şikâyetleri incelemek, sonuca bağlamak ve ortaklık çalışanlarının bu 
konudaki bildirimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, 

 
 Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar 

çatışmalarını ve ticari sır niteliği taşıyan bilgilerin kötüye kullanımını önleyen şirket içi 
düzenlemelere uyumu gözetmek ve denetlemek, 

 
 Yasal düzenlemeler eve ortaklık strateji ve politikalarına uyumun sağlanmasını 

gözetmek. 
 

3. Denetim Komitesinin Yapısı: 
 

 Denetim Komitesi iki üyeden oluşmaktadır. 
 
 Üyeler icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir 
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 Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak “ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri” esas alınır 
 
 Denetim Komitesi Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için görevlendirilmiş olup, süresi 

dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından 
sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir. 

 
4. Komite Toplantıları ve Raporlama:  

 
 Denetim Komitesi en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na 

sunar. 
 
 Bağımsız denetim kuruluşu, denetimden sorumlu komitenin yaptığı finansal tablolara 

ilişkin değerlendirme toplantılarına katılarak çalışması hakkında bilgi verir. 
 
 Komite yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun 

bilgilendirilmesini sağlar. 
 
 Yönetim kurulu sekretaryası, denetim komitesi toplantı tutanaklarının tutulması, 

dosyalanması ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi amacıyla görev yapar. 
 
5. Sorumluluklar: 
 
1. Finansal Raporlama ve Bilgilendirme 
 

 Denetimden sorumlu komite, kamuya sunulacak finansal tablo ve dipnotlarının, 
ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak 
ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi 
değerlemeleriyle beraber Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 
 
 Komite, bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte finansal tabloları önemli derecede 
etkileyecek muhasebe politikaları, uluslararası muhasebe ilkeleri ve ortaklığın 
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat ve yasa değişikliklerini ve iç kontrol 
sisteminde yapılmış değişiklikleri inceler ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir. 
 
 Denetimden sorumlu komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, 
burada yer alan bilgilerin, komitenin kendisinin sahip bulunduğu bilgilere kıyasla doğru ve 
tutarlı olup olmadığını gözden geçirir. 
 
 Finansal raporlama sürecinin olası risklerini anlamak amacıyla, yönetimin bu riskleri 
etkili olarak nasıl yönettiğini inceler ve finansal tabloların süreklilik temeline dayalı olarak 
hazırlanıp hazırlanmadıklarını denetler. Denetçilerle birlikte tartışarak hata, hile ve 
yolsuzluk olup olmadığını araştırır. 
 
 Denetim Komitesi varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti, çevresel yükümlülükler, 
kefaletler, dava karşılıkları, şarta bağlı yükümlülükler gibi muhasebe kayıt ortamına 
yansıtılmasında ortaklık yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri 
gözden geçirir. 
 
 Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen, finansal raporları etkileyebilecek derecede 
önemli şikâyetleri inceleyerek sonuca bağlar. 

 
2. Bağımsız Denetim Kuruluşu 
 

 Bağımsız denetim kuruluşunun atanması, değiştirilmesi, denetim sözleşmesinin 
sözleşmesinin hazırlanarak denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi Denetim Komitesinin sorumluluğundadır. 
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 Denetimden sorumlu komite, bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığına şüphe 
düşüren durumlar olup olmadığını ve denetçilerin çalışmalarının başarısını değerlendirir. 
 
 Denetim Komitesi bağımsız dış denetçiler tarafından belirlenmiş olan önemli sorunların 
ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komite’nin bilgisine 
ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar. 
 
 Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar. 

 
3. İç Kontrol 
 

 Komite, ortaklığın finansal raporlama ile ilgili iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği 
konusunda, bilgi teknolojilerinde güvenilirlik ve kontrolü de kapsayacak şekilde 
değerlendirme çalışmaları yapar ve Yönetim Kuruluna raporlar. 
 
 Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetler ile ilgili kontrollerin 
sıhhatini, yeterliliğini ve uygulanmalarını dikkatle gözden geçirerek değerlendirir ve uygun 
maliyetli etkin kontrol sistemlerinin geliştirilerek uygulamaya konulmasını yönlendirir ve 
uygulamayı gözetir. 
 
 Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu 
soruşturarak Yönetim Kurulunu bilgilendirir. 
 
 İşletmenin varlıklarının her türlü zarara karşı korunmakta olduklarını araştırır. 
 
 Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye eder. 

 
4. Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere Uygunluk 
 

 Ortaklık faaliyetlerinin yasa, mevzuat ve şirket içi düzenleme ve politikalara uygun 
biçimde yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırılık bulunması halinde 
uygulanacak kuralları belirler. 
 
 Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete 
ulaşan şikâyetleri inceler, sonuca bağlar, şirket çalışanlarının şirketin muhasebe ve 
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi 
konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler. 
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KARTONSAN KARTON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 
1. AMAÇ ve KAPSAM  

 
Bu düzenlemenin amacı, Kartonsan Karton San ve Tic. A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu 
tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma 
esaslarını belirlemektir. 
  
Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin 
kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.  

 
2. DAYANAK  

 
Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun açıkladığı Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Tebliğinden yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde 
oluşturulmuştur.  

 
3. ORGANİZASYON  

 
a. Kuruluş  

 
 Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. 
  
 Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. 
  
 Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna 

tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun 
Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 
 Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve 

kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri 
toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak 
ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. 
Danışmanlık hizmetlerini Yönetim kurulunun gerekli mali kaynağı sağlamasını 
takiben, bedeli şirket tarafından karşılanmak şartıyla şirket dışından temin 
edebilir. 

 
b. Üyelik  

 Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, 
ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya 
icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim 
konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.  
 

 Komite Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.  
 

c. Komite Toplantıları  
 
 Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde 

toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması yönetim kurulu toplantılarının 
zamanlaması ile uyumlu olur.  
 

 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri 
tarafından imzalanır saklanır. Yönetim Kurulu sekreteryası, Kurumsal Yönetim 
Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin 
etkin bilgilendirilmesi amacıyla görev yapar. 

 
 Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve 

önerilerini gerekli hallerde hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.  
 



2 
 

4. GÖREV VE SORUMLUKLAR  

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  

Kurumsal Yönetim Komitesi: 

 Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve 
uygulanmasını sağlamak,  

 
 Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve 

Yönetim Kurulunun onayına sunmak,  
 

 Pay sahipleri ile ilişkiler birimiyle koordineli çalışmak,  
 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,  
 

 Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin 
önerilerde bulunmak,  

 
 üzere oluşturulmuştur.  Bu amaçlar doğrultusunda: 

 
 Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar 

sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. 
 

 Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları 
iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda Komite, kurumsal yönetim 
ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz 
uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve 
iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. 

 
 Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, 

benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi 
düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını 
yönetim kuruluna sunar.  

 
 Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması 

gereken Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret 
Komitesi’nden bir veya birkaçının oluşturulmayarak, bu komitelere ait görevlerin 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verebilir. Bu 
durumda, bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan 
görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.  

 
b. Yatırımcı İlişkileri  

 
Yönetim Kurulu tarafından pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas 
sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların 
kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli çalışır. Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Birimi, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet 
gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri 
arasındaki iletişimi sağlar.  

 
Pay sahipleri ile ilişkiler birimin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;  
 
 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını 

sağlamak, 
 

 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 
olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 
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 Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket 
içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
  

 Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları 
hazırlamak,  

 
 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak ve sonuçlarla ilgili raporların 

pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, 
  

 Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili 
her türlü hususu gözetmek ve izlemek, 

 
 Web sitesi aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla aktif iletişimin sağlanması 

konusunda çalışmalar yapmak, 
 

 Şirket faaliyet raporlarının mevzuat, SPK ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlamak, 

 
c. Diğer Sorumluluklar 

 
Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat 
sahiplerinden gelen şikâyetleri inceler ve çözüm önerilerini yönetim kuruluna sunar. 

 
5. BÜTÇE  

 
Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu 
tarafından sağlanır.  

 
6. YÜRÜRLÜLÜK  

 
Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler 
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

 
 



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU    Sayfa No: 1 

 

 
 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI  

Şirketimiz 2012 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin 
mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır. 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece 
olumlu görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının 
düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının 
yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirketimize ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar 
yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha 
şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için 
tercih nedeni olacaktır. 

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelere eksiksiz uyumu 
sağlamıştır. Bunun yanında uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden 
şirketimizin rekabet gücünü, ticari sırlarını, ortaklar arasında fırsat eşitsizliğine yol açacak 
bilgileri etkilemeyecek olanları uygulamayı ilke edinmiştir. Aşağıdaki notlarda mevcut ilkeler, 
ilkelere uyum ve uygulanmayanlar için gerekçeler yer almaktadır. 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 

1.1.1 Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. 

Şirketimiz tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmesini ilke olarak kabul etmiş ve 
uygulamaktadır.  

1.1.2 Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay 
sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.  

Pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla mevzuat gereği 2009 yılında zorunlu 
olarak oluşturulan “ Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi” başta bilgi almak ve inceleme hakkı olmak 
üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol 
oynamaktadır. 

Şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri 2009  öncesi yıllarda Mali İşler Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekteyken yine Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılında “ Pay Sahipleriyle İlişkiler 
Birimi” kurulmuştur. Söz konusu birimin iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.  

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Yöneticisinin; 

Adı Soyadı  ; Bülent YILMAZ 

Adres   : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 
Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul  

Telefon, Fax ve e-mail:Tel: 0-212-2732000 (302 Dahili) Fax:0-212-273 21 64 e-
mail:byilmaz@kartonsan.com.tr 
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1.1.3 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve 
açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına 
sunulur. 
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak 
şirketimizin internet sitesinde  “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde ayrı bir link olarak pay sahiplerinin 
kullanımına sunulmuştur. 

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Haklarının Kullanımı  

1.2.1 Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme 
hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz veya 
sınırlandırılamaz.  

Şirketimizde her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, 
şirket esas sözleşmemizde veya şirket organlarımızın herhangi birinin kararıyla kaldırılmamış ve 
sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz bilgi edinme ve inceleme hakkı çerçevesinde Sermaye Piyasası 
Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri ile pay sahipleri arasında fırsat 
eşitsizliğine yol açacak olanlar haricinde kalan konulardaki taleplerin tamamı yanıtlanarak pay 
sahipleri bilgilendirilmektedir. Söz konusu bilgilendirme şirketimizin Pay Sahipleriyle İlişkiler 
Birimi tarafından yerine getirilmektedir. 

1.2.2 Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay 
sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve 
inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi 
için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel 
olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye 
konulabilir.  
Şirketimiz esas sözleşmesinde her bir pay sahibinin belirli olayların incelenmesi için bireysel 
olarak özel denetim isteme hakkını veya gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel 
kuruldan talep edebilmesine olanak sağlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirket esas 
sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimiz her yıl hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 
Bağımsız Denetime tabi tutulmakta hem de Vergi Kanunları çerçevesinde denetimden 
geçmektedir. Şirketimizde Pay sahipliği haklarının kullanımını (mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 
ve pay sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine yol açmayacak haklar) engelleyici herhangi şirket 
kararı ve ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Bu çerçevede bireysel Özel Denetim hakkının 
kullanılmasını hedeflenen fayda ve şirkete sağlayacağı maliyet unsurları da göz önünde 
bulundurularak gerekli görülmemektedir. Ancak pay sahiplerinin çoğunluğunun yazılı olarak 
şirkete başvurusu üzerine genel kurulda görüşülmek üzere gündem maddesi oluşturulabilmekte 
ve genel kurulda karar verilmek şartıyla özel denetim yaptırılması hakkı kullanılabilmektedir.  

1.2.3 Özel denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin 
bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem 
yapmaktan kaçınır.  
Şirket yapılan işlemlerle ilgili yolsuzluk iddiaları bulunduğu takdirde ve bu iddiaların 
araştırılmasında özel denetim yaptırılmasını etkin bir yöntem olarak görmektedir. Özel denetim 
yapılmasını zorlaştırıcı yada engelleyici herhangi şirket kararı ve ana sözleşme hükmü 
bulunmamaktadır. 
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1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı 

1.3.1 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün 
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, 
her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden 
yapılır.  

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda 
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 
genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Söz konusu ilanlar Kamuyu 
aydınlatma platformunda (KAP), şirketin internet sitesinde, 2 adet farklı Ulasal gazetede ve 
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yapılmaktadır. 

1.3.2 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,  şirketin 
mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki 
hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. 
Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması 
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar  
http://www.kartonsan.com.tr/tr/icerik.php?bolum=yatirimci linkinde pay sahiplerine 
duyurulmaktadır. 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve 
oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil 
eden pay sayısı ve oy hakkı, 

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde 
gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile 
değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık 
finansal tabloları, 

c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 
varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında 
bilgi; Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde 
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve 
önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel 
kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından internet 
sitesinde kamuya açıklanmaktadır. 

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, 

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, 
esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

 

http://www.kartonsan.com.tr/tr/icerik.php?bolum=yatirimci


KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU    Sayfa No: 4 

 

 
 

 

 

 

1.3.3 Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş 
olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak 
şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen 
gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem 
maddelerine atıf yapılarak verilir. 
Genel Kurul gündemi hazırlanırken her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat 
edilmektedir. Gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade 
edilmesine gayret gösterilmektedir. Gündem diğer veya çeşitli gibi ibarelere yer 
verilmemektedir.  Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine ve bilgisine 
sunulacak raporlar ve bilgiler ilgili gündem maddelerine atıf yapılmadan açıklanmaktadır. Uzun 
yıllardan beri, Genel Kurul Toplantılarının Gündemlerinde çok fazla madde yer almadığından 
Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf 
yapılmadan verilmektedir.  

1.3.4 Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler 
Birimi’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, 
Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay sahiplerinin gündem 
önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel 
kurul toplantısında açıklanır.  
Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak 
iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, ilgili birim tarafından bir rapor 
haline getirilerek yönetim kuruluna sunulmaktadır. Yönetim Kurulu hazırlanan raporu talep 
edilen önerinin arkasındaki oy hakkını da dikkate alarak gündeme konulup konulmamasına karar 
vermektedir. Münferit gündem talepleri dikkate alınmamakta, ancak önemli oranda pay sahibinin 
gündem ile ilgili önerileri dikkate alınmaktadır. Önemli oranda genel kurulda oya sahip pay 
sahibinin gündem önerileri kabul edilmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 
gerekçelerinin genel kurul toplantısında açıklanması ilke olarak kabul edilmiştir. Münferit 
gündem önerileri her halükarda konu bütünlüğünden uzaklaşılmasına ve genel kurul toplantısının 
sağlıklı yapılmasını engelleyeceği hususları da düşünülerek gündem maddesi haline 
getirilmemekte ve genel kurulda da açıklama yapılmamaktadır. 

1.3.5 Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay 
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az 
maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer 
almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde 
yapılır. 
Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak 
şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla genel kurul toplantıları şirket 
merkezinin bulunduğu şehir olan İstanbul’un en merkezi yerlerinde yapılmaktadır. Şirket 
hisselerinin tamamının hamiline yazılı olması sebebiyle, hissedarların çoğunluğunun ileride farklı 
illerde ve ülkelerde de olabileceği ihtimali sebebiyle pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta 
bulunduğu yerde yapılması ilkesine uyulmamaktadır. 
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1.3.6 Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir 
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen 
gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve 
ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında 
cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya 
hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş 
günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. 
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen 
göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her Pay 
sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Gündem ile ilgili 
olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, Pay sahiplerine eşit şartlar 
altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul 
toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya 
açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul 
toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili 
olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en 
geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak 
cevaplanmaktadır. 

1.3.7 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu 
üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden 
onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.  
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 
edebilmesi için genel kurul toplantılarına ayrı bir gündem maddesi eklenerek genel kurulun 
bilgilendirilmesi sağlanarak onayına başvurulmaktadır. 

1.3.8 1.3.7 numaralı bölümde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine 
ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında 
yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu 
bilgilendirir. 
 İmtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişi ve kuruluşlar bulunduğunda, 
kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda 
bilgi verilmektedir. 

1.3.9 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer 
kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel 
kurul toplantısında hazır bulunurlar. 
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu üyeleri, 
ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler 
gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında 
hazır bulunmaktadır. 

1.3.10 Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya 
üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması 
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veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 
değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki 
işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim 
Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının 
bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel 
kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet 
gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul 
toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması 
durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede 
belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında 
toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Bu 
hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir. 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılan faaliyetlerle 
ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 19. maddesinde düzenleme yapılarak Sermaye Piyasası 
Kurulunun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine uyulacağı ilkesi getirilmiştir. İlgili mevzuat 
uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu 
işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan 
işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, 
bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya 
bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların 
ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu 
maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında 
toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır 

1.3.11 Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına 
sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan 
tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında 
genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 
Şirket henüz bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına 
sunmamıştır. Ancak Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların 
tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmektedir. Şirketin 
bağış ve yardımları yıldan yıla değişmekte ve fabrikasının bulunduğu bölgedeki ihtiyaçlara bağlı 
olmaktadır. 

1.3.12 Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil 
kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir. 
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık 
olarak yapılmaktadır. 

1.4 Oy Hakkı 

1.4.1 Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de 
dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma 
fırsatı sağlanır.   
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Şirket genel kurul toplantılarında oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan 
kaçınılmaktadır. Bu bağlamda şirketin oydan yoksun hisse senedi de bulunmamaktadır. Pay 
sahipleri genel kurul toplantılarında serbestçe oylarını kullanmaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak 
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması, ilke 
olarak kabul edilmiştir. Şirketimize bu bağlamda genel kurula katılmak ve oy kullanmak isteyen 
herhangi bir pay sahibinin başvurusu olmamıştır. 

1.4.2 Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka 
açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların 
kaldırılması esastır.  
Şirketimizin oyda imtiyaz sağlayan hisse senedi bulunmamaktadır. 

1.4.3 Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, 
karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri 
durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin 
genel kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak kamuya açıklarlar. 
Şirketin hakimiyet ilişkisine sahip karşılıklı iştirak ilişkisi olan bir iştirak veya bağlı ortaklığı 
bulunmamaktadır. İleriki dönemlerde karşılıklı iştirak ilişkisinin doğduğu bir durum ortaya çıktığı 
takdirde nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi 
içerisinde bulunulan iştirak veya bağlı ortaklığın şirketin genel kurulunda oy haklarını 
kullanmaması ve bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklanması ilke 
olarak kabul edilmiştir. 

1.5 Azlık Hakları 

1.5.1 Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilir.  

Azlık haklarının kullandırılması ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinde bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri geçerli olmaktadır. Şirketimiz tarafından azlık 
haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

1.5.2 Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir 
miktara sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede 
düzenlenerek genişletilebilir. 

Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul 
edilmektedir. 

1.6 Kar Payı Hakkı 

1.6.1 Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel 
kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve 
şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır. 

Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunmaktadır. Bu politika, 2009 yılında yapılan 
2008 Faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına 
sunulmuştur.  Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta  ve şirketin 
internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım politikası; dağıtılabilir 
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kârdan Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranda kâr payı dağıtmak şeklindedir. 
Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım 
fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmektedir. Sermaye 
Piyasası Kurulu 2010 ve izleyen yıllarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 
kâr dağıtım zorunluluğunu kaldırsa dahi, Genel Kurulda aksine bir karar alınmadığı sürece pay 
sahiplerimizin olası beklentileri ve büyüme stratejileri arasında bir denge gözetilerek kâr payı 
dağıtılmaya devam edilecektir Şirketimizin ana sözleşmesine göre, A grubu hisse senetlerinin kâr 
payı imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca, birinci temettü dağıtımına karar verildiği takdirde Yönetim 
Kurulu üyelerine de kâr payı dağıtılmaktadır. Birinci temettü miktarının hesaplanmasına esas 
alınan dağıtılabilir kârdan, ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra kalan kısmın 
yüzde 5'i A grubu hisse senedi sahiplerine, genel kurul tarafından belirlenecek belirli bir tutar ise 
Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmaktadır.  Kâr payı dağıtımı yasal süreleri içinde 
gerçekleştirilmektedir.  

1.6.2 Kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği 
karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içerir. 
Şirketin ileriki yıllarda dönem karından yapacağı dağıtımlar  piyasa şartlarına ve şirketin 
finansman ihtiyacına bağlı olacağından, maktu bir dağıtım oranı belirlenmemiştir. 

1.6.3 Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, 
bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul 
toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet 
sitesinde açıklanır. 
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile 
dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine 
sunulması, faaliyet raporunda yer alması ve şirketin internet sitesinde açıklanması ilke olarak 
kabul edilmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesine ve mevzuata göre belirli bir oranda kar dağıtılması 
zorunlu olduğundan ( T.T.K ya göre en az % 5), karın dağıtılmamasını teklif edilmesi mümkün 
değildir. Dağıtım sonrası kalan bakiye karlar, şirketimiz tarafından Olağanüstü Yedek olarak 
ayrılmakta ve şirketin faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

1.6.4 Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati 
arasında dengeli bir politika izlenir.  

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir 
politika izlenmesi, ilke olarak kabul edilmektedir. 

1.7 Payların Devri 
 
1.7.1 Özellikle borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini 
zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır.  
Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı, hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Ayrıca şirket ana 
sözleşmesinde pay devrini kısıtlayıcı veya zorlayıcı hükümler bulunmamaktadır. 

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları 
2.1.1 Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi 
bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan 
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kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla 
görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, 
şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri 
hususları içerir. 

Şirketimiz, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyici ve şirketimiz ile ilgili 
menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden olmayacak, gizli olmayan ve/veya ticari sır 
kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra, 
kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak, finansal ve finansal olmayan bilgiler 
konusunda, ilgili menfaat sahiplerinin kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan zamanında, 
doğru ve tam olarak bilgilendirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla şirketimiz bilgilendirme 
politikası oluşturarak kamuya açıklamıştır. Şirketimizin bilgilendirme politikası, aşağıda yer 
almaktadır: 
 
Bilgilendirme Politikasına Kapsamındaki Açıklamalar 
 
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:54 Sayılı Tebliğ ve tebliğe ek olarak 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan rehberde yer alan açıklamalar çerçevesinde 
hissedarların, menfaat sahiplerinin ve kamunun, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Özel Durum Açıklamaları yaparak bilgilendirilmesini 
sağlamaktadır. Söz konusu özel durum açıklamaları aynı gün şirketimizin internet sitesinde de 
ilan edilmektedir. 
 
Henüz kamuya açıklanmamış ve şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğini 
bozacak şekilde menfaat sahiplerinden gelen bilgi talepleri değerlendirme dışında bırakılmakta, 
bunun haricinde kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili olarak detay bilgiler dileyen hissedarlarımız ile 
paylaşılmaktadır. 
 
Bilgilendirme Politikası Araçları 
 

Şirketimiz web sitesi, Özel Durum Açıklamaları, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantıları, 
Gazete ve Dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile şirketimiz hakkında menfaat sahiplerinin 
bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.  

Söz konusu araçlardan hangilerinin kullanılacağına açıklanacak bilginin özelliğine ve önemliliğine 
göre karar verilmektedir. Ancak her halükarda SPK’ nın düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, 
IMKB de Özel Durum Açıklaması yapılmaktadır. 

Şirketimiz internet sitesinde, şirket hakkında güncel veri ve bilgilere yer verilmekte, 
yatırımcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler “ Yatırımcı İlişkileri” linki altında 
yayınlanmaktadır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri arasında ilişkiyi sağlamak üzere Pay Sahipleri 
İlişkileri Birimi kurulmuş olup, bu birim aracılığı ile menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi 
sağlanmaktadır. 

Şirketimiz adına Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim 
Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kamuyu bilgilendirme amacıyla gazete ve 
dergilere beyanat verebilmektedirler. 

Şirketimiz adına IMKB de (KAP Sisteminde) Özel Durum Açıklaması yapmak için İmza konu ile 
ilgili yetkilendirilmiş en az 2 imza sahibinin, kamuya açıklanacak beyanı imzalaması 
gerekmektedir.  
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2.1.2 Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların 
karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 
yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma 
Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına 
sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı 
İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için 
kullanılır. 

Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve kamunun aynı anda bilgilendirilerek karar vermelerine 
yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük 
maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin 
internet sitesinde kamunun kullanımına sunmaktadır. 

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” 
da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesini henüz bir yöntem olarak tercih 
etmemiştir. 

2.1.3 Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve 
varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı 
öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.  
Şirketimiz geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda varsayımların ve 
varsayımların dayandığı verilerin de açıklanmasını,  ilke olarak tercih etmektedir. Söz konusu 
varsayımlar ve bu varsayımların dayandığı veriler, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına 
girmeyen hususlarla ilgili olmadığı takdirde kamuya açıklanması, esas olarak kabul edilmiştir. 
Söz konusu bilgilerin dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içermemesine, yanıltıcı ibareler 
bulundurmamasına, ayrıca  varsayımların şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile 
uyumlu olmasına özen gösterecek şekilde yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmesi ilke 
olarak kabul edilmiştir. 

2.1.4 Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve 
dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, 
güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. 
 

Daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde önemli değişiklik ve gerçekleşmeler 
ortaya çıktığında, güncellenen bilgilerin menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden 
olmayacak şekilde aynı anda vakit kaybetmeksizin açıklanması, şirketimiz tarafından ilke olarak 
kabul edilmiştir. Söz konusu  işlemle ilgili gerekçelerinin gizli olmayan ve/veya ticari sır 
kavramına girmeyen hususları içermesi durumunda kamuya açıklanması esas olarak kabul 
edilmiştir. Aksi takdirde söz konusu gerekçeler belirtilmeden güncellenen bilgilerin kamuya 
açıklanması kabul edilmiştir. 

 
2.1.5 Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar 

bilgilendirme politikasında yer alır. 
Şirketimizin bilgilendirme politikası 2.1.1 bölümünde verilmiştir. Mevcut politikamızda geleceğe 
yönelik bilgilerin açıklanması ile ilgili düzenlemeler gösterilmemiştir. Olaylar vuku bulduğunda 
şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kamunun bilgilendirilmesi, ilke olarak 
kabul edilmiştir. 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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2.2 İnternet Sitesi 
 
2.2.1 Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır 

ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, 
ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı 
olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi 
yer alır. 
Kamunun aydınlatılmasında ve tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde şirketimiz internet 
sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel 
olmasına azami gayret gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.  Mevzuat hükümleri 
gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların yapıldığı şekli ile şirketin internet sitesinde 
ilan edilmektedir. Şirketin kullandığı fatura, irsaliye, antetli kağıt .. vs gibi basılı belgeler 
üzerinde şirketin internet sitesinin adresi yer  almaktadır. 

 
2.2.2 Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin 

yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, 
imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili 
gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum 
açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, 
genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, 
vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında 
hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri 
alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili 
taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça 
sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile 
bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet 
sitesinde yer verilir. 
 
Şirketimizin internet adresi“ www.kartonsan.com.tr” dir.  Şirketimizin internet sitesinde 
hissedarlarımızın düzenli ve kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri linki 
oluşturulmuştur. Bu link altında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; 
ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında 
detaylı bilgi, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, 
faaliyet raporları, olduğu takdirde izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul 
toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma 
formu, olduğu takdirde çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu 
bilgi formları ve benzeri formlar, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası yer almaktadır.  
Hali hazırda internet sitesinde ilan edilen bilgi ve belgelerin yeterli olduğu düşünülmektedir.  
 

2.2.3 Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak 
sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi 
imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde açıklanmalıdır.  

 
Şirketimizin internet sitesinde sadece ortaklık yapısı ilan edilmektedir. Dolaylı ve karşılıklı iştirak 
ilişkilerinden arındırılmak sureti ile gerçek kişi pay sahiplerinin pay bilgileri ilan edilmemektedir. 
Şirketimiz hisse senetlerinden A grubu paylar, kar payı dağıtımında imtiyaza sahiptirler. Söz 
konusu payların kaç adet olduğu ve kar payı imtiyazının hesaplanma şekli, şirket ana 
sözleşmesinde detaylı olarak gösterilmiştir. Bunun haricinde şirketimiz hem gerçek kişilere 
ulaşıncaya kadar ortaklık bilgilerine sahip olmadığından, hem de bu bilgilerin güncelliğinin 
sağlamasının zorluğu açısından söz konusu bilgilerin açıklanmasını tercih etmemektedir. 
  

2.2.4 İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da 

http://www.kartonsan.com.tr/
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yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır. 
 
Şirketimiz internet sitesi İngilizce olarak da görüntülenebilmektedir. Ancak yatırımcı ilişkileri ile 
ilgili bilgiler sadece Türkçe dilinde ilan edilmektedir. Şirketimizin İngilizce dilinde hazırlanan 
faaliyet raporları internet sitemizde ilan edilmektedir. 
 
 
 
 

2.3 Faaliyet Raporu 
 

2.3.1 Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri 
hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce detaylı faaliyet 
raporu hazırlanarak  ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin 
internet sitesinde ilanen sunmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince 3’er aylık dönemler halinde Seri 
XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan 
edilmektedir. 
 
Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermemesine ve söz konusu 
bilgilerin şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen 
gösterilmektedir. 
 

2.3.2 Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen 
hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; 

 
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler 

hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına yer 
verilmesi 

 
Şirketimizin hazırladığı faaliyet raporlarında kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin 
beyanlarına yer verilmektedir. 

 
b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen 

faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin 
yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmesi 

 
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan komitelerin yapısı ve üyeleri hakkında 
faaliyet raporlarında bilgi verilmektedir. Bunun haricinde toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetlerle 
ilgili bilgilere ve çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun 
değerlendirmelerine yer verilmemektedir.  Söz konusu verilerin açıklanmasının menfaat sahipleri 
açısından bir önemi olmadığı düşünülmektedir. Bu açıdan bu bilgiler faaliyet raporlarına 
konmamaktadır. 

 
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,  
 

Yönetim kurulunun yıl içerisinde yaptığı toplantı sayısı faaliyet raporlarında yer almaktadır. Söz 
konusu üyelerin toplantıya katılım durumuna ise yer verilmemektedir.  Şirketimiz ana 
sözleşmesine göre Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu 
ile karar alır. Bu bağlamda üyelerin toplantıya katılım durumları ile ilgili faaliyet raporlarında 
bilgiler verilmesinin, menfaat sahipleri açısından bir önemi olmadığı düşünülmektedir. Bu açıdan 
bu bilgiler faaliyet raporlarına dahil edilmemektedir. 
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d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim 

Kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin 
açıklamaya, 

 
Şirketimizin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir 
yaptırım ve ceza işlemi oluşmamıştır. Şirketimizce gelecekte bu tür işlemlerin olması durumunda 
(önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir. 

 
e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri 

hakkında bilgiye,  
 

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri oluştuğu takdirde 
(önemlilik seviyesi çerçevesinde) kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir. 
 

f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,  
 

Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan 
önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı 
zamanda yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 
g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı 

kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için 
şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, 

 
Şirketimizin kuruluşundan bu yana yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda 
hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları oluşmamıştır.  Söz konusu şirketler ile 
şirketimiz arasında gelecekte oluşabilecek çıkar çatışmaları hakkında , şirketimizin rekabet 
gücünü ve ticari sırlarını  etkilememesi esas olmak üzere (önemlilik seviyesi çerçevesinde), 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir. 

 
h) %5’i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye, 
 

Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket ve şirketin iştirak ve 
bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı zamanda yıllık 
faaliyet raporlarında yer almaktadır.  

 
i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel 

sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri 
hakkında bilgiye, 

 
Şirketimizin hazırladığı yıllık faaliyet raporlarında çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitim ile 
ilgili bilgilere, toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin bilgilere, şirketin 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkındaki bilgilere yer verilmektedir. 

 
j) Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer 

verilir. 
 

Her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 numaralı 
bölümünde yer alan hususlarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle söz konusu 
hususların Yıllık Faaliyet Raporlarında ayrı bir bölüm olarak yer almasına şirketimizce lüzum 
görülmemektedir. 

 
BÖLÜM 3 – MENFAAT SAHİPLERİ 
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3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 
 
3.1.1 Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde 

ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil 
toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.  Şirket, işlem ve 
faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen 
haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı 
sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet 
kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. 

 
Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle 

düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul 
etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı 
durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve de 
şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir. 

 
3.1.2 Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali 

halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat 
sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli 
kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve 
bunu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. 

 
Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan 
haklarının ihlali ile sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda oluşturulmuş bir mekanizma 
bulunmamaktadır. Şirketimiz hakkaniyet çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin yasal ve 
sözleşmeden doğan haklarını, eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak benimsemektedir. 
Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. 

 
3.1.3 Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve 

prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir. 
 

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket 
politikaları ve prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, esas olarak kabul edilmiştir. Bu 
amaçla, gerek paydaşların, gerek çalışanların, gerek tedarikçi ve müşterilerin gerekse de 
kamunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine 
getirilmektedir. 

 
3.1.4 Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun 

olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu 
Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur. 

 
Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak 

oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz 
konusu menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile  
iletişime geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu 
komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir. 

 
3.1.5 Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir 

menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan 
hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir 
hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.  

 
Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, her bir 

menfaat sahibinin her bir hakkının bağımsız olarak korunması hedef olarak kabul edilmiştir. 
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3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 
 
3.2.1 Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine 

katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. 
Şirket tarafından benimsenen söz konusu modeller şirketin iç düzenlemelerinde veya 
esas sözleşmesinde yer alır. 

 
Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında 
temsilin sağlandığı,  her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin 
katıldığı yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış 
verişinde bulunulmaktadır. Alınan kararlar, bölümler tarafından uygulanmaktadır.  Şirketimizin 
tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürlere bağlanarak 
çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat 
sahiplerinin görüşleri alınır. 
Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla bölüm bazında temsil 
edilerek,  her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim 
toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde 
bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin 
görüşlerinin, talep ve beklentilerinin yönetime iletilmesi sağlanmaktadır. 

 
3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası  
 
3.3.1 İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit 

koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev 
değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda 
yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması 
hazırlanır. 

 
Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer 

hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak,  aynı durumdaki personele fırsat 
eşitliği sağlamaktadır. 

 
Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen 

durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması ve 
olası senaryolar önceden yapılarak planlamalara gidilmektedir. 

 
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere 

uyulur. 
 
Personel alımı ile ilgili kıstaslar,  yazılı hale getirilerek belirlenmiş ve personel alımlarında 

bu ölçütlere uyulması sağlanmıştır. 
 
3.3.3 Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri 

ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim 
politikaları oluşturulur. 

 
Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları 

yapılmakta ve uygulanmaktadır.  Her yıl yapılacak eğitimler, bir önceki yılda planlanmaktadır. 
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce kabul edilerek 
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uygulanmaktadır. 
 
3.3.4 Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık 

gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. 
 
Şirketin finansal durumu ile ilgili olarak hazırlanan raporlar şirketin internet sitesinde, yıllık 

faaliyet raporlarında ilan edilmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin bu metinlere kolayca ve 
maliyetsiz ulaşabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Çalışanlarla dönemsel olarak Ücret, Kariyer, 
Eğitim ve Sağlık gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.  

 
3.3.5 Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren 

gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili 
sendikalardan görüş alınır. 

 
Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler e-mail yoluyla, ilan 
panolarında ilan edilmek suretiyle veya çalışan sendika temsilcilerine bildirilmektedir.  Söz 
konusu kararlarla ilgili olarak sendikanın görüşleri yönetimimizce değerlendirilmektedir. 

 
3.3.6 Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve 

ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer 
menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik 
olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir. 

 
Şirket çalışanlarının görev tanımları, ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde yazılı 
kurallara bağlanarak çalışanlara duyurulmuştur.  Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin 
belirlenmesinde performans ve verimlilik esas alınmaktadır. Şirketimizin, çalışanlarına yönelik 
olarak hisse senedi edindirme planları bulunmamaktadır.  

 
3.3.7 Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve 

çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması 
için önlemler alınır. 

 
Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket 

içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup 
uygulamaktadır. 

 
3.3.8 Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir 

biçimde tanınmasını destekler. 
 
Şirketimiz, kanunların hak tanıdığı her türlü dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi 

hakkını etkin bir biçimde tanımaktadır. Şirketin fabrikasında işçi sendikası faaliyette bulunmakta 
olup söz konusu sendika ile toplu sözleşmeler yapılmaktadır. 

 
3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler  
 
3.4.1 Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri 

memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. 
 
 
Şirketimiz gerek müşterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak,  memnuniyetlerini 

artırmak amacıyla çok yönlü iletişim ile talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadır. Bu 
amaçla müşteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler yapılarak ve  müşteri anketleri 
düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden öğrenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır.  

 
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve 
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gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. 
 
Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikâyetlerinin alındığı bir bölüm ( 

Pazarlama Bölümü ile İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü) bulunmaktadır. Bu 
birimlere her türlü iletişim aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanmıştır. Yapılan incelemeler 
sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir. Sürecin her 
aşamasında müşteri ve tedarikçinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

 
3.4.3 Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına 

özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.  
 
Şirketimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Kurmuş, yazılı kurallara bağlamış ve etkin bir 

şekilde uygulamaktadır. Şirketimizin her türlü faaliyeti ile ilgili tanımlanmış süreçleri kurallara 
bağlanmıştır. Üretilen mal ve hizmetin kalitesinin standardının korunarak sürekli iyileştirilmesi, 
hedef olarak benimsenmiştir. Şirketimizde ISO 9001 kalite yönetim sistemi, etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır. 

 
3.4.4 Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine 

özen gösterilir. 
 
Şirketimiz her türlü işleminde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin 

gizliliğine özen göstermektedir.  Bu amaçla çalışanlar arasında yetki ve görevler tanımlanmış, 
yetkisiz personelin bu bilgilere erişimi engellenmiştir.  

 
3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
 
3.5.1 Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik 

kuralları çerçevesinde yürütülür.  
 

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve 
gerek kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler 
doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı 
hareket etmeleri sağlanmaktadır.  

3.5.2 Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu 
sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe 
sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak 
üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.  

 
Şirketimiz çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir 
şekilde uymaktadır 

 Şirketimiz Bureau Veritas tarafından verilen ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi belgelerine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek 
için yapılması gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek çalışanlarımızın güvenliği ve gerekse de 
çevre ye olan duyarlılığımız konusunda azamı özen gösterilmeye çalışılmaktadır. 

 Atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtım tesis 
çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Diğer atıklar lisanslı firmalara verilerek ve lisanslı 
firmalarca geri kazanımı ve imhası sağlanarak çevre kirliliği ile mücadele edilmektedir. 
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 Şirketimiz karton üretiminde % 90 oranında atık kağıt kullanarak ekonomiye ve ormanların 
korunmasına katkı sağlamaktadır.  

Her yıl fabrika üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, 
gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır. 

Şirketimiz, doğalgaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini 
zamanında yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmaktadır.  

Şirketimiz, ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan spor kulüplerine, belediyelere, 
kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır.  

Şirketimiz İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele için iç 
kontrol sistemini oluşturmuş ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. 

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip her türlü insan haklarına tanımakta, destek olmakta ve 
saygı göstermektedir. 

BÖLÜM 4 – YÖNETİM KURULU 

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi  

4.1.1 Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri 
dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin 
öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.  

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, ilkelerde belirtilen anlayışla şirketimizi idare ve temsil etmektedir. 

 
4.1.2 Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç 

duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini bir önceki yıl tanımlamakta, bu amaçlara 
ulaşılabilmesi için gereklik insan ve finansal kaynağını belirlemektedir. Dönemsel olarak söz 
konusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir. 

 
4.1.3 Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç 

düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu her türlü işlem ve eylemlerinde mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket 
iç düzenlemelerine ve oluşturulan politikalara uygunluğu gözetmektedir. 

 
4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  
 
4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir 

şekilde yürütür. 
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde 
yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır. 

 
4.2.2 Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.  
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan 
komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde açıklama yapılmaktadır. 
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4.2.3 Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat 
sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve 
bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim 
Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.  

 
Şirketimiz iç kontrol sistemleri oluşturularak uygulamaktadır.  

İç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 
kalite belgelerinin vize edilmesi amacıyla bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler 
yapılmakta ve görülen uygunsuzluklar şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü 
iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır 

 
4.2.4 Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 

etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği 
hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. 

 
Yönetim Kurulu risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının 

dönemsel olarak denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetini benimsemektedir. Söz 
konusu iç kontrollerin sonuçları hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmesi, şirket 
yönetimimizce tercih edilmemektedir. Bu sebeple yıllık faaliyet raporlarında açıklanmamaktadır. 

 
4.2.5 Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir 

biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi 
esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip şirket temsil ve 
idaresi ile ilgili olarak yazılı imza sirküleri düzenlenmektedir. Söz konusu imza sirkülerinde hiç 
kimseye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilmemektedir. Önemli nitelikteki iş ve işlemler 
farklı imza gurupları tarafından en az 2 imza sahibinin imzası ile yapılabilmektedir. Şirketimizde 
hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.  
 

4.2.6 Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına 
karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda 
ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.  
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ile genel müdürü aynı kişi değildir. Uzun yıllar boyunca 
uygulama da bu şekilde gerçekleşmiştir.  
 
Gelecekte  İcra başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olması söz konusu olsa bile bu 
durumun,  menfaat sahiplerinin haklarını etkileyici bir husus olacağı düşünülmemektedir. Bu 
nedenle konu ile ilgili ortakların bilgilendirilmesi ve faaliyet raporlarında açıklama yapılması 
gerekmiyecektir.. 

 
4.2.7 Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin 

korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme 
ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim 
Komitesi ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olur. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu 
komiteye bağlı olarak Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi de oluşturulmuştur.  Olası anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz Yönetim Kurulu, öncü rol oynamayı kabul 
etmiştir. 

 
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı  
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4.3.1 Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, 
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel 
kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. 

 
Şirket ana sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz en az 7 en çok 12 üyeden oluşmaktadır. Hali 
hazırda görev yapan Yönetim Kurulu üye sayısı 10’dur.  Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısı 
yukarıda maddede belirtilen iş ve işlemleri yapabilecek sayıda belirlenmiştir. 
 
 

4.3.2 Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada 
görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette 
başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan 
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. 
Şirketimizin 10 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri arasında 2 kişi icrada görev almakta olup diğer 8 
üye icrada görev almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan 
üyelerden oluşması kabul edilmiştir ve halen Şirketimizde bu yapı uygulanmaktadır. 
 

4.3.3 İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir 
etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
almaktadır. 

 
4.3.4 Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte 

birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam 
sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Toplam 10 kişilik üye içerisinde söz konusu ilkenin uygulanması için en az 4 üyenin 
bağımsız üye olarak görev alması gerekmektedir. Şirketimiz mevcut şatlar ve kurumsal yönetim 
ilkeleri zorunlulukları çerçevesinde asgari 2 üyenin bağımsız üye olarak görev almasını yeterli 
görmektedir. 

 
4.3.5 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar 

aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. 
 

Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyeleri, 1 yıl süre ile seçilebilmektedirler. Yeniden 
seçilmeleri de mümkün bulunmaktadır.  Bu nedenle ana sözleşmemiz gereği 3 yıllık süre ile 
seçilmeleri mümkün bulunmamaktadır. 
 

4.3.6 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim 
Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. 

 
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilenler arasında şirketimizde son 10 yıl 
içerisinde 6 yıldan fazla görev alan üye bulunmamaktadır.  Söz konusu husus ile şirket ana 
sözleşmesinde herhangi bir husus düzenlenmemiş olup, Kurumsal Yönetim iİkelerinin 
uygulanması açısından Sermaye Piyasası Kurulu’nun  belirleyeceği zorunlu kurallar, şirketimiz 
için belirleyici olacaktır.  
 

4.3.7  Tebliğde Sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği İle İlgili Şartların 
Sağlanıp Sağlanmadığı 
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Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 

gerekli tüm şartları taşımaktadır.  
 
4.3.8 Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere 

bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması 
hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora 
bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.  

 
 Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamasının ilk yılı olması münasebetiyle, Şirketimiz 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bir Aday 
Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 
oluşturulamamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı gereğince Denetim Komitesi, 
Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmıştır. 
 
Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri 
taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir 
rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. 

 
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan 

kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği 
esnada Aday Gösterme Komitesine verir.  

 
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına 

ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermişlerdir. 
 
 
Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile 

birlikte kamuya açıklar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul 
kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır. 
Sermayenin yüzde birini temsil eden pay sahiplerinin, seçilmesi konusunda olumsuz 
oy kullandıkları bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak 
seçilmeleri durumunda, genel kurul toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde 
yapacakları başvuru üzerine, bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini sağlayıp 
sağlamadığı SPK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

 
Şirketimiz kesinleşmiş bağımsız üye listesini, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya 

açıklamış ve aynı anda şirketin internet sitesinde de ilan etmiştir. Söz konusu bağımsız üyelerin 
özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 
 
Genel Kurulda yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminde karşı oy kullanılmamıştır. Söz 
konusu genel kurul kararları şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. 
 

4.3.9 Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik 
bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. 
Bu durumda bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. 
Asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday 
Gösterme Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 
boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme 
sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.  

 
Bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula 

kadar görev yapar.  
 
Bu maddede yer alan hükümler, bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi 
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veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir. 
 
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; söz konusu hükümlerle ilgili olarak mevzuatın 

belirlediği şartlara uygun olarak hareket edip, mevzuata uygun olarak işlem 
gerçekleştireceklerdir. Bu konuda söz konusu üyelerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

 
4.3.10. Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur.  
 

Şirketimiz üyeleri arasında uzun yıllardan beri kadın üyeler bulunmaktadır. Hali hazırda mevcut 
10 kişilik Yönetim Kurulu üyesinin 1 tanesi kadın üyedir.  

 
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 
 
4.4.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta 

toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel 
müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her 
toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısına 
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. 

 
Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket 

işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim 
Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. 
Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. İlke 
olarak üyelerin her toplantıya katılmaları ve varsa görüşleri bildirmeleri beklenmektedir.  

 
4.4.2 Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve 

belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim 
Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.  

 
Şirket Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler 

toplantı öncesinde üyelerin incelenmesine sunularak üyelerin toplantıya hazırlanmaları 
sağlanmaktadır. 

 
4.4.3 Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına 

gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini 
yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine 
sunulur. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde 

konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim 
kuruluna bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır. 

 
4.4.4 Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.  
 
Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı 

tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. 
 
4.4.5 Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler 

ile yazılı hale getirilir. 
 
Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
 
4.4.6 Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her 

yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı 
olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim 
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Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy 
gerekçesini karar zaptına geçirtir.  

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler 

serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. 
Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde çaba 
gösterilmektedir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin 
makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir. 

 
 
4.4.7 Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, 

rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi 
onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu 
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul 
onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla 
ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay 
sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen 
durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı 
bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak 
alınmayan Yönetim Kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara 
ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir. 

 
Şirket ana sözleşmesine göre mevcut hükümle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunun uygulanacağı düzenlenmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde söz konusu ilkenin 

uygulanması zorunlu olup şirketimizce uygulanmaktadır. 
 
4.4.8 İlişkili taraf işlemlerine ilişkili Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili 

Yönetim Kurulu üyesi oy kullanmaz. 
 
İlişkili taraf işlemlerine ilişkili Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesinin 

oy kullanamaması ile ilgili olarak hali hazırda ana sözleşmemizde bir düzenleme 
bulunmamaktadır.  Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu ilkeyi zorunlu ilke haline getirmedikçe, 
şirketimiz Yönetim Kurulu ilişkili taraf işlemlerinde de oy kullanabileceklerdir. 

  
4.4.9 Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmede yer verilir. 
 
Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar nisabı ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır. Buna göre; 
 
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine 

getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra 
komitesi başkanı ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar 
Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında 
başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması 
mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üye tam 
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.   

 
4.4.10 Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu 

üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir 
şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına 
yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin 
şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya 
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sınırlandırılır. Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, 
grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 

 
Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da Yönetim Kurulu 
üyesidirler.  Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz 
oluşturulmamıştır.  Genel kurullarda söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin başka şirketlerde de 
görev alabilmelerini teminen gündeme madde konulmakta, genel kurulun bilgilendirilmesi 
sağlanmakta ve onayı alınmaktadır. 

 
4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler  
 
4.5.1 Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 

getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. 
Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin 
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, 
Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 4.5.2 Komitelerin 
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi 
oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi 
benimsenmiştir. Söz konusu Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesinin hangi 
üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Komitelerin 
çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır. 

 
4.5.3 Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise 

başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  
 

Denetim Komitesi toplamda 2 üyeden teşkil ettirilmiş olup, 2 üyeliğe de Bağımsız Üyeler 
seçilmiştir. Başkan da doğal olarak Bağımsız Üye olmuştur.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi ise toplamda 3 kişiden teşkil ettirilmiş olup, söz konusu komitenin 
başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. 

 
4.5.4 İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. 
 

İcra Başkanı /genel müdür ya da diğer icracı üyeler komitelerde görev almamışlardır. 
 
4.5.5 Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen 

gösterilir.  
 

Şirketimiz Yönetim Kurulunın yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı, 2 kişiden 
ibarettir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız 
üyelerden oluşması gerektiğinden bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev 
almaması ilkesi yerine getirilememiştir. Bir bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, 2 ayrı komitede 
görev almak zorunda kalmaktadır. 

 
4.5.6 Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve 

destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi 
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komitelerle ilgili çalışma esasları yazılı 
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hale getirilmiştir. Söz konusu esaslar dahilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri 
için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilmektedirler. 
Ayrıca komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından 
sağlanmaktadır. 

 
 
4.5.7 Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız 

uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık 
hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komitelerle ilgili çalışma esasları yazılı 
hale getirilmiştir. Söz konusu esaslar dahilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri 
için gerekli gördükleri danışmanlık hizmetlerini bedeli şirket tarafından karşılanmak şartıyla 
temin edebilmektedirler. 
 

4.5.8 Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 
Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan 
sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları 
yönetim kuruluna sunarlar.  

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale 
getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarlar. 
Komiteler faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna düzenli olarak raporlama yaparlar. 
 
 

4.5.9 Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda 
iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere 
kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden 
fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşur. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kişiden 
teşkil ettirilmiştir. Komite başkanı bağımsız üyelerden seçilmiş olup, diğer 2 üye ise Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve diğer icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesinden seçilmiştir. 
 

4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi 
 
a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim 
uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale 
getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna 
raporlama yapmaktadır. 

 
b) Pay Sahipleri İle İlişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay 
sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözeterek söz konusu birimin kendisine tanınan 
görevleri yerine getirebilmesi için gerekli imkan ve olanakların oluşturulmasını sağlamaktadır. 
 

4.5.11 Aday Gösterme Komitesi;   
 

a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi 



KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU    Sayfa No: 26 

 

 
 

konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, 

 
b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler 

yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim 
kuruluna sunar,  

 
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans 

değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları 
belirler ve bunların gözetimini yapar. 

 
Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmasını tercih 
etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu 
görevlerin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi yukarıda sayılan ilkelerden Sermaye Piyasası Kurulunca 
uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle 
ilgili olarak bir faaliyette bulunmayacaktır. Şirketimiz bu hususlarla ilgili çalışmaları gündem 
maddesi olarak belirlememiştir. 
 

4.5.12 Riskin Erken Saptanması Komitesi; 
 
a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin 

erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 

 
b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.  

 
Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi 
oluşturulmasını tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere 
tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine 
getirilmesine karar vermiştir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi yukarıda sayılan ilkelerden Sermaye Piyasası Kurulunca  
uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle 
ilgili olarak bir faaliyette bulunmayacaktır. İcracı üyeler tarafından söz konusu hususlarla ilgili 
olarak detaylı faaliyet gösterildiğinden ayrıcı bir komite kurulmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 
 

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 
 
4.6.1 Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve 

finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı 
durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu 
şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans 
değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak 
ödüllendirilir veya azledilir. 

 
Söz konusu Kurumsal Yönetim ilkesi uygulanması zorunlu olmayan ilke olduğundan, şirketimiz 
söz konusu ilkenin uygulanmasını hali hazırdaki şartlarda tercih etmemektedir. 
 

4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 
yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların 
bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu 
amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.  
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Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş 
ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine 
bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politikanın şirketin internet sitesinde 
ilan edilmiştir. 

 
4.6.3 Ücret Komitesi;  
 
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına 

ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, 
 
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede 

kullanılabilecek ölçütleri belirler, 
 
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst 

düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. 
 
Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin, 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi yukarıda sayılan ilkelerden Sermaye Piyasası Kurulunca  
uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle 
ilgili olarak bir faaliyette bulunmayacaktır. 

 
4.6.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi 

opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar 
ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak 
düzeyde olması gerekmektedir.  

 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin 
performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel kurul 
tarafından bağımsız üyelere aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
 

4.6.5 Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine 
borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini 
uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında 
kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi 
veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve 
bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir. 

 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya Üst Düzey Yöneticilerine borç- kredi kullandırması, 
lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu 
işlemlerin yapılmaması ilke olarak yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. 
 

4.6.6 Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatler(*), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. 
Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı 
durumlarda açıklamada asgari olarak Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına 
yer verilmelidir.  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet 
raporlarında yer almaktadır. Kişi bazında açıklama yapılmamakla beraber asgari Yönetim Kurulu- 
üst düzey yönetici ayrımına yer verilmektedir.  
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	4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. 
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	4.6.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. 
	4.6.5 Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.
	4.6.6 Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler(*), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilmelidir. 



