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Bir pazar lideri
KARTONSAN KARTON SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ
16.03.2006 TAR‹H‹NDE YAPILACAK OLAN 2005 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹
1. Aç›l›ﬂ, Baﬂkanl›k Divan› seçimi ve Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n Baﬂkanl›k Divan›’nca imzalanmas›
hususunda yetki verilmesi,
2. 2005 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda ‹dare Meclisi, Murak›plar ve Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetleme Kuruluﬂu
raporlar›n›n okunmas›, görüﬂülmesi, onaylanmas› ve y›l içerisinde yap›lan ba¤›ﬂlar hakk›nda bilgi verilmesi,
3. 2005 Y›l› Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmas›, görüﬂülmesi ve onaylanmas›,
4. ‹dare Meclisi Azalar› ile Murak›plar›n ﬁirketin 2005 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,
5. ‹dare Meclisi’nce haz›rlanan 2005 y›l› Kâr Da¤›t›m Önerisinin okunmas›, görüﬂülmesi, onaylanmas› ve
kâr da¤›t›m tarihinin tespiti,
6. ‹stifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine boﬂalan üyeliklerin görev süresinde görev yapmak üzere
atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanmas›,
7. 2006 ve izleyen y›llara iliﬂkin kâr pay› da¤›t›m politikalar› hakk›nda ortaklar›n bilgilendirilmesi,
8. Görev süreleri sona ermiﬂ olan Murak›plar›n seçilmesi,
9. ‹dare Meclisi Azalar› ve Murak›plar›n ücretlerinin tespiti,
10. ‹dare Meclisi Azalar›na, ﬂirketin faaliyet konusuna giren iﬂleri bizzat veya baﬂkalar› ad›na yapmalar›,
bu tür iﬂleri yapan ﬂirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyar›nca izin verilmesi.
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Kartonsan, kuﬂeli karton üretiminde Türkiye’de
sektör lideridir. Sahip oldu¤u üretim kapasitesi ile
ülkemiz karton sektörünün en büyük kuruluﬂu
konumundaki Kartonsan, Avrupa’n›n da en büyük
7. karton üreticisidir.
Ülkemizin ilk kuﬂeli karton tesisi olarak kurulan ve 1970
y›l›ndan bu yana sürekli artan kalitesi ve üretim gücüyle
ülke ekonomisine sürekli katk› sa¤layan Kartonsan, çevre
sorumlulu¤unu yans›tan üretim uygulamalar›yla da dikkat
çekmektedir. Yüksek oranda at›k ka¤›t kullan›m›, kendi
enerjisini üretme yetkinli¤i ve çevre dostu üretim süreçleri,
Kartonsan’› farkl› bir sanayi kuruluﬂu konumuna
taﬂ›maktad›r.

Kartonsan, ülkemizde üçlü entegre yönetim sistemine
sahip az say›daki sanayi kuruluﬂundan biridir. Ürün
kalitesine, çevreye ve çal›ﬂana verilen önemin topyekûn
bir ifadesi olan bu yönetim sistemi, ISO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
belgelerini içermektedir. Kartonsan bu yönüyle de, örnek
bir kurumsal kimli¤e sahiptir.
Son y›llarda, dünya piyasalar›n›n sundu¤u olanaklar›
de¤erlendirerek yapt›¤› d›ﬂ pazar at›l›mlar›yla üretiminin
%20’sine yak›n bölümünü ihracata yönlendiren
Kartonsan’›n kurumsal hedefi, ulusal pazardaki liderli¤ini
pekiﬂtirmek, uluslararas› piyasalardaki varl›¤›n› ise daha
da güçlendirmektir.

Kartonsan’›n Kurumsal Tarihinden >>
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19702005

35 y›l›n önemli kilometre taﬂlar›

‹stikrarl› geliﬂim
1970 Kartonsan ülkemizin ilk özel sektör kuﬂeli karton fabrikas›
olarak üretime baﬂlad›.

1997 Enerji Santrali’ndeki tevsi yat›r›m tamamland›. Kurulu

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

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

1985 Kartonsan ar›tma tesisi faaliyete geçti.

2003 Kartonsan, üretti¤i elektrik enerjisinin fazlas›n›

gücü 19,2 MWs olan tesis, elektrik ve buhar üretmeye baﬂlad›.

enterkonekte sisteme satmaya baﬂlad›.

1986 Kartonsan’›n hisseleri ‹MKB’de iﬂlem görmeye baﬂlad›.
KM2 hatt›nda üretim baﬂlad›. KM2’nin devreye girmesiyle
beraber Kartonsan’›n kapasitesi %160 art›ﬂ gösterdi.

1995 Kartonsan kendi enerjisini üretmeye baﬂlad›: Do¤algaz
ve motorinle çal›ﬂabilen 3 adet türbini içeren Enerji Santrali
iﬂletmeye al›nd›.
Kartonsan, çevreye verdi¤i önem nedeniyle Kocaeli Sanayi
Odas›’nca Yeﬂil Baca Ödülü’ne; ‹stanbul Sanayi Odas›’nca Çevre
Teﬂvik Ödülü’ne lay›k görüldü.

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

<< ﬁirket Profili

Kartonsan ihracat ata¤›na geçti. ﬁirket 15,7 milyon dolarl›k d›ﬂ
sat›ﬂ yaparak net üretiminin %23’ünü uluslararas› pazara satt›.
Kartonsan üçlü kalite yönetimi sistemi belgelerini almaya hak
kazand›: BVQI, Kartonsan’a ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelerini verdi.

Bugün Kartonsan üretim gücü, yüksek kalitesi, çevre
dostu üretim süreçleri, engin deneyimi ve uzman
kadrosuyla faaliyet gösterdi¤i sektörde gerek ülkemizin
gerekse Avrupa’n›n lider firmalar› aras›nda yer
almaktad›r.

Kartonsan’›n Üretim Gücü << 03 >>
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Tesis Alan›

Ar›tma Tesisi

Toplam Alan 438.160
Kapal› Alan 91.695

m

2

Kapasite 5.000

m3/gün

m2

Üretim Hatlar› ve Günlük Kapasiteleri

Taﬂlama Kapasitesi

KM1 150

ton/gün
KM2 350 ton/gün

2.650 m2/yıl

Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi

Türkiye kuﬂeli karton sektörünün lideri
Kartonsan, tüm ekonomik faaliyetlerini

Günlük 480.000

KWs/gün
Y›ll›k 130 milyon KWs/y›l

Kartonsan Ürün Gam› ve Özellikleri
Kartonsan’›n ürün gam› sektörde genel olarak “dubleks
(GD)” ve “tripleks (GT)” olarak an›lan geri dönüﬂtürülmüﬂ
ka¤›ttan üretilen kuﬂeli kartonlardan oluﬂmuﬂtur.
Kartonsan, g›da maddeleri ambalajlamas›nda kullan›m
uygunlu¤u Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan
onaylanm›ﬂ bulunan bütün karton tiplerini üretmekte ve
say›s›z sektörün ambalajlama ihtiyac›n› karﬂ›lamaktad›r.
Ekoprint
Çok iyi bask› ve laklama gerektirmeyen kutu
uygulamalar›nda kullan›lmak üzere geliﬂtirilmiﬂ, mat
kuﬂeli, arka yüzü gri, ekonomik bir karton türüdür.
Gramajlar›: 300, 350, 400 gr/m2
Normprint
Üst yüzeye son kat olarak blade kuﬂe uygulamas› yap›lm›ﬂ
çok katl› bir kuﬂeli karton olup, daha az mürekkeple parlak
bir bask› ve iyi bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r. Arka yüzü
gri renkte olup, ambalaj iﬂlerinde baﬂar› ile kullan›lmaktad›r.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
kalite belgeleri kapsam›nda yürütmektedir.

Exprint
Üst yüzeye son kat olarak blade kuﬂe uygulamas› yap›lm›ﬂ
çok katl› bir kuﬂeli kartondur. Daha az mürekkeple parlak
bir bask› ve iyi bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r. Yap›s›
itibariyle pliyaj kabiliyeti yüksektir. Arka yüzü gri renkte
olup, her türlü ambalaj ve detayl› grafik bask› iﬂlerinde
kullan›labilecek ideal bir kartondur.
Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m2
Luxtriplex
Üst yüzeye son kat olarak blade kuﬂe uygulamas› yap›lm›ﬂ
çok katl› bir kuﬂeli kartondur. Daha az mürekkeple parlak
bir bask› ve iyi bir laklanabilirlik sa¤lamaktad›r. Yap›s›
itibariyle pliyaj kabiliyeti yüksektir. Arka yüzü beyaz renkte
oldu¤undan, özellikle ilaç, kozmetik ve g›da olmak üzere
her türlü ambalaj ile kartpostal, özel gün kartlar› ve reklam
amaçl› detayl› grafik bask› iﬂlerinde kullan›lmak üzere tercih
edilen bir karton türüdür.
Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m2

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

Baﬂl›ca Göstergeler >>
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Avrupa’da yedinci
Finansal Göstergeler Aksi belirtilmedikçe bin YTL

2004*

2005**

Toplam sat›ﬂlar
Toplam ihracat
Toplam aktifler
Net kâr

136.104
37.354
197.802
13.486

112.175
29.862
209.835
15.356

Hisse baﬂ›na kâr
-Adi hisse senedi sahiplerine
-‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine

5.633 TL
5.633 TL

6.653 TL
6.653 TL

* 2004 y›l› mali tablolar› enflasyona göre düzeltilmiﬂtir.
** 2005 y›l› mali tablolar› UFRS’ye göre haz›rlanm›ﬂt›r.

2005 y›l›nda Kartonsan’›n toplam aktifleri %6 art›ﬂla
210 milyon YTL’ye ulaﬂ›rken, net kâr› %14 oran›nda
artıﬂla 15 milyon YTL olarak kaydedilmiﬂtir.
<< Kartonsan’›n Üretim Gücü
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Temel Rasyolar (%)

2004

2005

7,35
5,30
3,79

7,33
5,32
4,02

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

13
10

20
11

Finansal yap› oranlar› (%)
Toplam borçlar/Özkaynaklar
K›sa vadeli borçlar/Özkaynaklar
Uzun vadeli borçlar/Özkaynaklar

10
7
3

21
14
6

Likidite oranlar›
Cari oran
Asit test oran›
Nakit oran

Kartonsan hisse senetleri ‹MKB’de “KARTN” sembolü ile iﬂlem görmektedir.

Yönetim Kurulu Baﬂkan›’ndan >>
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Kartonsan 2005 y›l›ndaki sonuçlar›yla istikrarl›
geliﬂim ve büyüme çizgisini sürdürmüﬂtür.
Kartonsan, hedeflerini, de¤iﬂen ekonomik
dengelerde de istikrarla gerçekleﬂtirmeye devam
etmekte ve faaliyet gösterdi¤i piyasadaki konumunu
güçlendirecek yeni stratejik hedefler belirlemektedir.

Yenilikçi yaklaﬂ›m
De¤erli hissedarlar›m›z,
Kartonsan 2005 y›l›ndaki sonuçlar›yla istikrarl› geliﬂim ve
büyüme çizgisini sürdürmüﬂtür. Kartonsan, hedeflerini,
de¤iﬂen ekonomik dengelerde de istikrarla gerçekleﬂtirmeye
devam etmekte ve faaliyet gösterdi¤i piyasadaki konumunu
güçlendirecek yeni stratejik hedefler belirlemektedir.

Türkiye, son dört y›lda art arda %5’in üzerinde büyüme
kaydederek önemli bir performans sergilemiﬂtir. Bu yönüyle
bak›ld›¤›nda, 2005 y›l›n›n, ekonomide 2004 y›l›nda var›lan
doruk noktas›n›n yaratt›¤› f›rsatlar›n de¤erlendirildi¤i bir
dönem oldu¤unu söyleyebiliriz.

Ekonomik Ortam

2005 y›l›nda %7,7 olarak gerçekleﬂen enflasyonun Merkez
Bankas› hedeflemesine göre 2006 y›l›nda %5 olarak
gerçekleﬂece¤i öngörülmektedir. Enflasyonun bu seviyeye
indirilmesi, fiyat istikrar› ve yat›r›m yap›labilirlik aç›s›ndan
Türkiye'nin önünü daha da açacakt›r. Küresel likidite
hareketinin tersine dönmemesi ve sermaye giriﬂinin devam
etmesi halinde, Türkiye, yükselen pazar olma özelli¤ini
koruyacakt›r.

2005 y›l› Türkiye ekonomisi aç›s›ndan çok önemli bir y›l
olmuﬂtur.

Sektörel Trendler

Ülke ekonomisi için reel kesimin daha sa¤l›kl› bir üretim
döngüsüne girdi¤i bir y›l yaﬂad›k. Reel faizlerdeki düﬂüﬂle
birlikte üretim ve yat›r›m çark›n›n h›zlanarak dönmeye
baﬂlamas›, uluslararas› yat›r›mc›lar›n ülkemize artan ilgisi,
büyük tutarlara ulaﬂan özelleﬂtirmelerin gerçekleﬂmesi,
bizleri, umutlanman›n ötesinde daha da ileriye koﬂmaya
teﬂvik eden geliﬂmeler olmuﬂtur.

Global karton endüstrisini halihaz›rda yönlendiren ve yak›n
gelecekte de yönlendirmesi beklenen en önemli faktörler
yenilikçilik ve konsolidasyondur. Son birkaç y›ld›r karton
üreticilerinin büyük bölümünün, stratejilerini kapasiteyi
azaltma, verimlili¤i art›rma ve yeni üretim teknolojileri ile
maliyetleri düﬂürme üzerine kurduklar› izlenmektedir. Bu
trend sadece üretim sürecinin yenilenmesini de¤il, ayn›
zamanda müﬂteriye katma de¤er sa¤layacak yeni ürün ve

ﬁirketimiz, ana hatlar›n› kurumsal yönetim anlay›ﬂ›yla
belirledi¤i etik, ﬂeffaf ve sorumlu davran›ﬂ biçimini, yönetim
ve üretimdeki uygulamalar›yla geniﬂleterek tüm
paydaﬂlar›na artan oranda yans›tmaktad›r.

<< Baﬂl›ca Göstergeler
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Global karton endüstrisini halihaz›rda yönlendiren ve
yak›n gelecekte de yönlendirmesi beklenen en önemli
faktörler yenilikçilik ve konsolidasyondur.

Ahmet MALAZ
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

hizmetlerin geliﬂtirilmesini de içermektedir. Ürünlerin
iﬂlevselli¤inin, bunlar› kullanan marka sahibi, perakendeci
ve tüketiciye yans›mas›, yeni ürünün ihtiyaçlara cevap
vermesinde belirleyici unsurlard›r.
Avrupal› üreticiler nezdinde konsolidasyon trendi devam
etmektedir. Buna karﬂ›n, önümüzdeki dönemde baz›
ba¤›ms›z karton üreticilerinin tam tersi bir stratejiyle
ihtisaslaﬂma yönüne kayacaklar› kuvvetle muhtemeldir.
Türkiye karton pazar› 2005 y›l› ile birlikte önemli bir rekabet
unsuruyla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r: ithal karton ürünlerinin
pazar pay›n›n önlenemez art›ﬂ›. Uzakdo¤u’da üretime geçen
yeni karton tesislerinin yaratt›¤› üretim fazlas› nedeniyle
bu bölgeye sat›ﬂ yapamayan Avrupal› üreticiler Türkiye
pazar›na yönelmiﬂ durumdad›r. YTL’nin de¤erlenmesi ile
ucuzlayan ithal ürünlerin pazara giriﬂi artarken, yerli
üreticilerin kapasite art›ﬂlar›n›n s›n›rl› kalmas› da bu
geliﬂmeyi beslemektedir.

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecini ve ilerideki kat›l›m›n›, iﬂ
kolumuz aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, gerek Gümrük
Birli¤i çerçevesinde, gerekse Türkiye ile AB üyesi ülkeler
aras›ndaki karton ürünleri ticareti aç›s›ndan bir k›s›tlama
söz konusu de¤ildir. Ayn› tespit, ülkemizde ambalaj
sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n AB ülkelerine
gerçekleﬂtirecekleri kutu ihracat› konusunda da geçerlidir.
Bu nedenle AB sürecinin karton ya da ambalaj sektörünün
iﬂ hacmine do¤rudan bir etkisi olmas› beklenmemektedir.
Ancak, bu sürecin ülkemizin ekonomik büyümesi üzerindeki
olumlu etkileri, ambalaj tüketiminin artarak AB
standartlar›na yaklaﬂmas›n› sa¤layacakt›r. Bu da ﬂüphesiz
ki, sektörün üretim dinamiklerine olumlu yans›yacakt›r.
Di¤er taraftan üretimin, ambalaj at›klar›n›n ve ambalaj
sektöründe kullan›lan kimyasallar›n çevre üzerindeki etkileri
gibi konularda, AB süreci ile hayat›m›za girecek yeni
standartlar söz konusudur. Bu yeni standartlarla ilgili olarak
gerek Kartonsan’›n gerekse ambalaj sektöründeki firmalar›n
ve sektörel derneklerin çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla sürmektedir.

AB Süreci ve Sektörümüz
Türkiye-AB üyelik müzakerelerin Ekim 2005’te baﬂlamas›na
dair al›nan karar, piyasalara hareketlilik getirmiﬂ ve AB’ye
uyum süreciyle ilgili yürütülen çal›ﬂmalar 2005 y›l›n› farkl›
k›lm›ﬂt›r.

Yenilikçi ve ‹htiyaçlara Cevap Verebilen Bir Lider
Unutmamal›y›z ki ürünlerimiz sadece ambalaj yap›lan
kartonlar olarak de¤erlendirilemez. Onlar, ambalaj olarak
kullan›ld›klar› markal› ürünleri tan›mlayan karakteristik

Yönetim Kurulu Baﬂkan›’ndan >>
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Kartonsan sahip oldu¤u deneyim ve uzmanl›kla yeni
teknolojilerin avantajlar›n› ürünlerine yans›tarak
rekabetçi yap›s›n› korumakta ve geliﬂtirmektedir.
Ulusal pazardaki liderli¤ini ve pazar hakimiyetini
güçlü temeller üzerine kurmuﬂ bulunan Kartonsan,
Türkiye’nin çevre co¤rafyas›ndaki f›rsatlar› ve
potansiyeli de¤erlendirme stratejisini baﬂar›yla
uygulamaktad›r.

özelliklerden biri haline gelmekte ve ayn› zamanda önemli
bir reklam mecras› özelli¤ini de taﬂ›maktad›rlar. Özellikle
karton ambalaj›n, ürün sadakatinde ürünün orijinalli¤ini
simgeleyen bir belirleyici olarak öne ç›kt›¤› piyasa
araﬂt›rmalar›yla ortaya koyulan bir gerçektir.
Bu anlay›ﬂla hareket eden Kartonsan, yeni ürün geliﬂtirme
ve ürün kalitesini art›rma yönünde araﬂt›rma ve
yat›r›mlar›yla pazar›n nabz›n› tutmaktad›r. Bilgi birikimimiz
ve mükemmeliyetçi iﬂ yaklaﬂ›m›m›zla sürekli beslenen
yüksek kalite anlay›ﬂ›m›z, pazar lideri kimli¤imizin ard›ndaki
temel itici gücü oluﬂturmaktad›r.
De¤iﬂmeyen stratejik hedefimiz, kalite anlay›ﬂ›m›z›n aç›k
bir yans›mas› olan müﬂteri memnuniyetinin artan oranda
sa¤lanmas› ve sürdürülebilirli¤idir. Müﬂterilerimizle
geliﬂtirdi¤imiz uzun süreli iliﬂki ve diyalog, onlar›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilen ürünlerin ortaya ç›kmas›nda
etkin rol oynamaktad›r. Müﬂterilerimiz için yaratt›¤›m›z
katma de¤er ayn› zamanda hissedarlar›m›z ve tüm ekonomi
için de daha fazla de¤er yaratmam›z anlam›na gelmektedir.

<< Yönetim Kurulu Baﬂkan›’ndan

‹hracat›m›z
Kartonsan sahip oldu¤u deneyim ve uzmanl›kla yeni
teknolojilerin avantajlar›n› ürünlerine yans›tarak rekabetçi
yap›s›n› korumakta ve geliﬂtirmektedir. Ulusal pazardaki
liderli¤ini ve pazar hakimiyetini güçlü temeller üzerine
kurmuﬂ bulunan Kartonsan, Türkiye’nin çevre
co¤rafyas›ndaki f›rsatlar› ve potansiyeli de¤erlendirme
stratejisini baﬂar›yla uygulamaktad›r.
Kartonsan 2005’te de üretiminin %20’lik bölümünü
ihracata yönlendirmiﬂtir. Bat› Avrupa ülkelerine yap›lan
ihracat, bu bölgede karton ürünleri tüketim dinamiklerinin
de¤iﬂmesi ve hatta zay›flamas›, aﬂ›r› kapasite ile üretim
yap›lmas› nedenleriyle çok güçlü bir rekabet ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmaktad›r. Bu geliﬂmelere ba¤l› olarak, ihracat›m›z›n
önemli bölümü, daha canl› ve doymam›ﬂ bir pazar nitelikleri
sergilemekte olan Do¤u Avrupa’ya gerçekleﬂtirilmektedir.

Güçlü Kurumsal Kimlik
Sürdürülebilir baﬂar› için mali performans›m›z›n ve
kârl›l›¤›m›z›n yan› s›ra, tüm üretim süreçlerinde
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Ahmet MALAZ Baﬂkan ve Murahhas Üye
‹brahim Mustafa ‹skender PISAK Baﬂkan Vekili
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Mehmet Talu URAY Üye ve Genel Müdür

Murak›plar
Hakan Hasan ARI
Süleyman Berat AKERMAN

sorgulamam›z gereken, topluma ve çevreye karﬂ›
sorumluluklar›m›z› ne denli yerine getirebildi¤imizdir.

Tüm SELKA ekibine, özverili katk›lar›ndan ve sürekli
baﬂar›lar›ndan dolay› teﬂekkür ediyorum.

Kartonsan, sahip oldu¤u üçlü entegre yönetim sistemi
çerçevesinde; ürün kalitesinin ötesinde, iﬂ güvenli¤ini ve
en uygun çal›ﬂma ﬂartlar›n› sa¤lamakta, üretim süreçlerinin
çevreye verdi¤i zarar› en aza indirgemek ve bertaraf etmek
üzere azami çaba harcamakta, bu yöndeki yenileme ve
tamamlay›c› yat›r›mlar›n› sürdürmektedir.

Teﬂekkürler...

ﬁirketimiz, çevre odakl› üretim yaklaﬂ›m›n›n bir uzant›s›
olarak, do¤al kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmas›
amac›yla 10 y›ld›r kendi enerjisini üretmekte, üretiminin
büyük bölümünde at›k ka¤›t kullanmaktad›r.

De¤erli hissedarlar›m›z baﬂta olmak üzere, Kartonsan
markas›na katk›da bulunan ve güvenen tüm paydaﬂlar›m›za
en derin teﬂekkürlerimi sunar›m. Kartonsan, destek ve
tercihinizle günlük hayat›n›z›n görünmeyen
kahramanlar›ndan biri olmay› sürdürecektir.

Yöneticilerimiz ve çal›ﬂanlar›m›z Kartonsan’›n ça¤daﬂ
vizyonu do¤rultusunda ve güçlü bireysel baﬂarma
azimleriyle, Kartonsan’› bir dünya markas› yapmak için
çal›ﬂ›yorlar. Hissedarlar›m›z ve Yönetim Kurulumuz ad›na
hepsine teﬂekkür ediyorum.

SELKA ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.: Stratejik ‹ﬂ Orta¤›m›z
Dolayl› iﬂtirakimiz olan SELKA, bizim ayn› zamanda stratejik
önem taﬂ›yan bir iﬂ orta¤›m›zd›r. 2005 y›l›ndaki performans›
ile SELKA, pazarlama ve müﬂteri iliﬂkilerindeki etkinli¤imizi
daha da art›rm›ﬂt›r. Yetkin ve verimli ekibiyle standart d›ﬂ›
ürünlerimizin pazara sunumunda kesintisiz ve h›zl› hizmet
veren SELKA, sa¤lad›¤› depolama ve lojistik destek ile de
Kartonsan için katma de¤er yaratmaya devam etmiﬂtir.

Sayg›lar›mla,
Ahmet MALAZ
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Kurumsal de¤erlerimizin çerçevesini;
ﬂeffafl›k ve hesap verebilirlik,
do¤ruluk ve güvenilirlik,
çevre ve topluma karﬂ› sorumluluk ve
kaliteyi, çal›ﬂan-ürün-müﬂteri nezdinde en üst
düzeyde tutma olgular› belirlemektedir.

Sa¤lam vizyon
De¤erli müﬂterilerimiz, iﬂ ortaklar›m›z ve çal›ﬂanlar›m›z,
Piyasaya hakim olan yo¤un rekabete ra¤men, Kartonsan
2005 y›l›n› da baﬂar›l› performans›n› koruyarak
tamamlam›ﬂt›r.
Brüt üretimimiz 148.841 ton olurken, sat›ﬂlar›m›z 133.504
ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 330.000
tona ulaﬂmas› beklenen Türkiye geri dönüﬂümlü ka¤›ttan
üretilmiﬂ kuﬂeli karton tüketiminin üçte birinden fazlas›
Kartonsan taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
2005 y›l› toplam ciromuz 104 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂ, brüt
kâr marj›m›z %19; konsolide net kâr›m›z ise 15,3 milyon
YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir...
2005 y›l›nda Kartonsan’›n özkaynak kârl›l›¤› %11, hisse
baﬂ›na kâr ise 0,006 YTL olmuﬂtur.
Bu veriler Kartonsan’›n üretimdeki ve yönetimdeki
baﬂar›s›n›n somut göstergeleridir.

<< Yönetim Kurulu

Son 4 y›lda Türkiye ekonomisinin gösterdi¤i büyüme eksenli
geliﬂme, “üretim”in önemini bir kez daha hat›rlat›rken,
ekonomik istikrar›n reel sektörde faaliyet gösteren
iﬂletmelerin gelecek planlar›ndaki yerini kan›tlar niteliktedir.
Dünya ve ülke ekonomisinde oluﬂan farkl› ﬂartlarda,
kurumsal sürdürülebilirli¤ini sa¤layan bir kurum
oldu¤umuza inan›yoruz. Köklü ilkelerimiz ve sa¤lam
vizyonumuz bu inanc›m›z›n temel dayana¤›d›r. Kartonsan
yönetimi olarak tüm kararlar›m›zda, ”bugün elde edilen
baﬂar›n›n yar›nki baﬂar›n›n garantisi olmayaca¤›” gerçe¤ini
göz önünde tutuyor; ﬁirketimizi do¤ru konumland›rmak
ve gelece¤e taﬂ›mak için azami çabay› harc›yoruz.

Kartonsanl› Olmak ve De¤erlerimiz
Tüm çal›ﬂanlar›m›z Kartonsan’›n kalite taahhüdüne inançla
ba¤l›d›r, etik standartlar çerçevesinde hareket eder ve en
iyiye ulaﬂma hedefinde birleﬂir. Bu birliktelik Kartonsan’›n
güçlü kurumsal kimli¤inde ve de¤erlerinde ifadesini
bulmaktad›r.
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Kartonsan’›n geliﬂim çizgisinde d›ﬂ sat›ﬂlar giderek
daha fazla önem kazanmaktad›r. Yeni pazarlara
girme stratejimizin mali ve operasyonel sonuçlar›m›za
yans›mas›n› 2006 ve sonras›nda artan oranda
görece¤imizi öngörüyoruz.
Mehmet Talu URAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

De¤erlerimizin çerçevesini ise;
 ﬂeffafl›k ve hesap verebilirlik,
 do¤ruluk ve güvenilirlik,
 çevre ve topluma karﬂ› sorumluluk ve
kaliteyi, çal›ﬂan-ürün-müﬂteri nezdinde en üst düzeyde
tutma olgular› belirlemektedir.

Zorlu Rekabet ﬁartlar›
Ekonomik trendin faaliyetlere olumlu deste¤ine karﬂ›l›k,
2005 y›l› mali sonuçlar›m›z› etkileyen en önemli faktörlerden
biri, düﬂük fiyat seviyeleriyle piyasadaki rekabet koﬂullar›n›
a¤›rlaﬂt›ran ithal ürünlerin pazara yo¤un ﬂekilde giriﬂi
olmuﬂtur. Tüketici taleplerinin artmas›na karﬂ›l›k, üretim
kapasitelerinin artmamas›n›n da etkisiyle, ithal karton
ürünleri arz yönündeki boﬂlu¤u doldurmuﬂtur. Bir di¤er
eksende ise, enerji ve petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂlar, girdi
maliyetlerini olumsuz etkilemiﬂtir.
Kartonsan, sektöre egemen olan tüm bu olumsuz
d›ﬂsall›klar› aﬂmak amac›yla, maliyet yap›s›n›n etkin

kontrolüne, verimlili¤in art›r›lmas›na ve tüm üretim
süreçlerinde rasyonelli¤in güçlendirilmesine dayal›
stratejiler geliﬂtirmiﬂ ve baﬂar›yla uygulam›ﬂt›r.

“Kârl›” Bir ﬁirket Olmak
Kartonsan için kârl› olmak, ekonomik kârl›l›¤›n yan› s›ra
toplumsal ve çevresel sonuçlar› da içermektedir. Kârl›l›k
odakl› çal›ﬂmalar›m›zda;
Maliyetleri düﬂürücü ve verimi art›r›c› politika
uygulamalar›m›z›, üretim süreçlerimizde optimizasyonu
sa¤lamak üzere sürdürülen yenileme ve geliﬂtirme
yat›r›mlar› ile destekliyoruz.
Üretimin çevre üzerine olan etkisini azaltmak ve en düﬂük
seviyede tutmak için önlemler almaya ve yat›r›mlar
gerçekleﬂtirmeye devam ediyoruz.
Lider kimli¤imizle yeni teknoloji olgusuna öncelik
veriyoruz. Bu yöndeki yat›r›mlar›m›z› aral›ks›z sürdürüyoruz.
Kartonsan’›n baﬂar›s› için Kartonsanl›lar›n yetkinli¤inin
yüksek seviyede tutulmas› gerekti¤ine inan›yor,
çal›ﬂanlar›m›z›n geliﬂimini yo¤un e¤itim ile sa¤l›yoruz.
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Üretim kapasitesi, köklü geçmiﬂi, kurumsal
yetkinlikleri ve piyasa de¤eri yüksek markas› ile
Kartonsan kuﬂeli karton sektörünün lideridir.
ﬁirketimiz, pazar hakimiyetini yat›r›mlar› ve
yönetimsel yetkinli¤inden do¤an ivmeyle
sürdürmeye kararl›d›r.

Stratejik iﬂ plan›m›zda 2005 y›l› için öngörülen tüm
yat›r›mlar›m›z zaman›nda tamamlanm›ﬂ olup, önümüzdeki
döneme uzananlar ise programlar› dahilinde devam
etmektedir. 2005 faaliyet döneminde gerçekleﬂtirdi¤imiz
yenileme ve geliﬂtirme yat›r›mlar›m›z›n toplam tutar›
3,5 milyon Euro’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Yat›r›mlar›m›z›n tamam›,
özkaynaklar›m›zla finanse edilmeye devam edilmiﬂtir.
Kârl›l›¤›n bir di¤er önemli yönü, uzun süreli ve karﬂ›l›kl›
getirileri yüksek müﬂteri iliﬂkileridir.
Kartonsan daha interaktif bir müﬂteri iliﬂkileri platformu
oluﬂturarak pazarlama, sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› iliﬂkilerindeki
verimlili¤i art›rm›ﬂt›r. Müﬂterilerin ihtiyaçlar›n› do¤ru
alg›lamaya yönelik sürekli izleme süreci ve güçlü diyalog,
bireysel müﬂteri baz›ndaki verime ve dolay›s›yla toplam
kârl›l›¤a önemli katk› sa¤lamaktad›r. Yapt›¤›m›z
ölçümlemeler, 2005 y›l sonu itibariyle say›s› 208 olan aktif
müﬂterilerimiz nezdinde etkinli¤in ve karﬂ›l›kl› iliﬂki
memnuniyetinin önemli oranda geliﬂti¤ini ortaya
koymaktad›r.

<< Genel Müdür’ün De¤erlendirmesi

Yeni Pazarlara Aç›lmak
Kartonsan’›n geliﬂim çizgisinde d›ﬂ sat›ﬂlar giderek daha
fazla önem kazanmaktad›r.
Baﬂar›l› ihracat stratejimiz sonucunda, 2005 y›l›nda 16
milyon dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirilmiﬂ; 28.793 tonluk
ihracat›m›z toplam ürün sat›ﬂlar›m›z›n %21,5’ini
oluﬂturmuﬂtur.
13 ülkeye yapt›¤›m›z ihracatta baﬂ› çeken ülkeler Ukrayna,
Bulgaristan, Fransa olurken AB ülkelerine daha fazla sat›ﬂ
gerçekleﬂtirmek üzere stratejilerimizi farkl›laﬂt›rm›ﬂ
bulunuyoruz. Romanya, ‹talya, Yunanistan yo¤un pazarlama
ve tan›t›m faaliyetlerimizin sonucunu ald›¤›m›z ilk ülkelerdir.
Pazara girmenin daha zor oldu¤u ‹ngiltere, Almanya ve
Rusya gibi ülkelerde ise, gerek temsilcilikler arac›l›¤›yla
gerekse do¤rudan ba¤lant›ya geçerek potansiyel
müﬂterilere eriﬂme yönündeki pazarlama çal›ﬂmalar›m›z
2005 y›l›nda tüm h›z›yla devam etmiﬂtir.
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Mehmet Talu URAY Genel Müdür
Süleyman KAYA Genel Müdür Yard›mc›s›
Haluk ‹BER Genel Müdür Yard›mc›s›
Bülent KORU Mali ‹ﬂler Müdürü
Kaya SARICALI Biliﬂim Sistemleri Müdürü
Atiye S. POYRAZO⁄LU Sat›nalma Müdürü
Mustafa Tuncay BAﬁER Pazarlama Müdürü (15.07.2005 tarihine kadar)
R. Kemal ÖZKIRIM Pazarlama Müdürü (15.07.2005 tarihinden itibaren)
Bülent KAYA Üretim Müdürü
Ümit ÖZKAN Üretim Hizmetleri Müdürü
Ayhan ERG‹N Teknik Hizmetler Müdürü
Necla FIÇICIO⁄LU ‹nsan Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri Müdürü (01.02.2005 tarihine kadar)
Yalç›n ÖZEL ‹nsan Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri Müdürü (01.02.2005 tarihinden itibaren)

Yeni pazarlara girme stratejimizin mali ve operasyonel
sonuçlar›m›za yans›mas›n› 2006 ve sonras›nda artan oranda
görece¤imizi öngörüyoruz.

2005 y›l› performans›m›z›n gerçekleﬂmesinde, katk›s› olan
her kademedeki çal›ﬂan›m›za ve Kartonsan kalitesini tercih
eden tüm müﬂterilerimize teﬂekkürlerimi sunmak isterim.

Gelece¤e Güvenle Bakmak
Üretim kapasitesi, köklü geçmiﬂi, kurumsal yetkinlikleri ve
piyasa de¤eri yüksek markas› ile Kartonsan kuﬂeli karton
sektörünün lideridir. ﬁirketimiz, pazar hakimiyetini
yat›r›mlar› ve yönetimsel yetkinli¤inden do¤an ivmeyle
sürdürmeye kararl›d›r.

Sayg›lar›mla,
Mehmet Talu URAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kartonsan, yönetimi ve çal›ﬂanlar›yla köklü bir kurumsal
kimli¤i temsil etmektedir. Bu kimlikten ald›¤›m›z güçle
Kartonsan markas›n›n bilinirli¤ini, kalitesini, temsil etti¤i
üretim gücünü daha da ileriye taﬂ›mak amac›yla,
büyük bir enerji ve tutkuyla çal›ﬂmaya;
topluma ve çevreye olan sorumluluklar›m›zdan asla ödün
vermemeye devam edece¤iz.

2005 Y›l›nda Ekonomik Görünüm >>

<< 14 >> 2005 Y›l›nda Ekonomik Görünüm
Faaliyet Raporu 2005

GSMH’nin 2005 y›l›nda %5,2 büyüdü¤ü tahmin edilmektedir.
Böylelikle, Türkiye ekonomisi ard arda dört y›l kesintisiz büyüme
trendi çizerek istikrarl› görünümünü sürdürmüﬂtür.

Global Ekonomideki Geliﬂmeler
Global ekonominin 2004 y›l›nda yakalad›¤› büyüme ivmesi
biraz yavaﬂlasa da 2005 y›l›nda dünya GSMH’sinin %4,3
oran›nda büyüdü¤ü tahmin edilmektedir. Dünya ticaret
hacmi ise %6,5 oran›nda geniﬂlemiﬂtir.
Global likiditede bolluk yaﬂan›rken uluslararas› sermaye
hareketlerinin artan oranda aktiflere yöneldi¤i, bu
hareketlili¤in Türkiye gibi yükselen piyasalara do¤ru devam
etti¤i gözlenmiﬂtir.
Geniﬂleyen üretim ve ticaret hacminin emtia genel fiyat
seviyesi üzerindeki yükseltici etkisi devam etmiﬂtir. Petrol
fiyatlar›ndaki art›ﬂ 2005 y›l›nda da sürerken y›l baz›nda
yaklaﬂ›k %50 oran›nda bir yükseliﬂ söz konusudur.
ABD’de 2005 y›l› üçüncü çeyrek büyüme oran› %4,3’e
ulaﬂm›ﬂt›r. Büyümeye, yüksek düzeyde gerçekleﬂen yat›r›m
ve özel tüketim harcamalar› destek vermiﬂtir. ABD’de y›l›n
ilk dokuz ay›ndaki d›ﬂ ticaret aç›¤› geçen y›l›n ayn› dönemine

<< Yönetim

göre %18,2 artarak 530 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. D›ﬂ ticaret
aç›¤›ndaki geniﬂlemede petrol fiyatlar›n›n yüksek seyri,
Çin’den yap›lan ithalattaki art›ﬂ ve dolar›n son dönemde
yeniden de¤er kazanmas› etkili olmaktad›r.
Euro alan›n›n 2005 y›l› üçüncü çeyrek büyüme oran› ise
%1,6’d›r. Beklentilerin üzerinde ç›kan büyüme oran›nda,
Fransa’da iç tüketimin artmas› ve Almanya’n›n güçlü ihracat
performans› etkili olmuﬂtur. Öte yandan, Euro alan›nda
Ekim sonu itibariyle y›ll›k enflasyon %2,5 düzeyinde
gerçekleﬂmiﬂtir.
Japonya ekonomisi y›l›n üçüncü çeyre¤inde beklentilerin
üzerinde ve y›ll›k bazda %1,7’lik büyüme kaydetmiﬂtir.
Büyümede özel sektör yat›r›mlar› ve tüketim
harcamalar›ndaki art›ﬂ etkili olmuﬂtur. Artan özel sektör
yat›r›mlar›n›n etkisiyle, Japon ekonomisinin 2005 y›l›n›n
son çeyre¤inde de büyümeye devam etti¤i tahmin
edilmektedir.
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Türkiye Ekonomisindeki Geliﬂmeler
2005’in en önemli olaylar›ndan biri, YTL’ye geçiﬂ sürecidir.
2004 y›l›nda sürdürülen yo¤un çal›ﬂmalar›n ard›ndan,
1 Ocak 2005 tarihinde YTL tedavüle ç›km›ﬂt›r. Türk
bankac›l›k sektörü biliﬂim teknolojisi altyap›s› ve hizmet
sunum kanallar› anlam›nda yeni para birimine mükemmel
bir geçiﬂ sa¤lam›ﬂ, bireysel bazda ise yeni para birimine
adaptasyonun h›zl› ve sorunsuz gerçekleﬂti¤i gözlenmiﬂtir.
Ekonomik büyüme, hedeflere uygun bir trend çizmiﬂ ve
2004 y›l›na oranla h›z kesmiﬂtir. GSMH’nin 2005 y›l›nda
%5,2 büyüdü¤ü tahmin edilmektedir. Böylelikle, Türkiye
ekonomisi ard arda dört y›l kesintisiz büyüme trendi çizerek
istikrarl› görünümünü sürdürmüﬂtür.
Geçici verilere göre 2005 y›l› ihracat› bir önceki y›la
oranla %15,8 artarak 73,1 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. ‹thalat›n
%19’luk art›ﬂla 116 milyar dolar civar›nda gerçekleﬂmesi
beklenmektedir. Bu durumda d›ﬂ ticaret aç›¤› yaklaﬂ›k
42,9 milyar dolar olarak gerçekleﬂecektir.

Cari iﬂlemler dengesinde 2002 y›l›ndan itibaren gözlenen
bozulma devam etmektedir. 2004 y›l›nda cari iﬂlemler aç›¤›
15,6 milyar dolar, GSY‹H’ye oran› ise %5,2 iken, 2005
y›l›nda aç›¤›n 22,9 milyar dolar ve GSY‹H’ye oran›n›n %6,2
olarak gerçekleﬂece¤i tahmin edilmektedir. Türkiye’nin
mevcut büyüme performans›n›n önümüzdeki y›llarda devam
edece¤i öngörüsü de dikkate al›nd›¤›nda, ham petrol
fiyatlar›n›n yüksek düzeyini korumas› cari iﬂlemler dengesi
aç›s›ndan ilave bir yük oluﬂturmay› sürdürecektir.
Ancak, AB ile üyelik müzakerelerinin baﬂlamas›, uluslararas›
rezervlerin yüksek düzeylerde bulunmas›, ekonomik
konjonktürün geliﬂmekte olan ülkeler lehine seyretmesi
gibi faktörler paralelinde yabanc› sermaye giriﬂlerinin
devam etmesi cari aç›k ile ilgili kayg›lar› azaltmaktad›r.
‹stikrarl› ekonomik konjonktürün ard›ndaki en önemli
etkenlerden biri olan IMF gözetimindeki ekonomik program
kapsam›ndaki 3 y›ll›k yeni Stand-by Anlaﬂmas› da 2005
y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir.
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Güçlü marka
Merkez Bankas› fiyat istikrar› temel hedefi do¤rultusunda
2002 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü örtük enflasyon hedeflemesi
politikas›n›, 2005 y›l›nda da devam ettirmiﬂtir. ‹lan edilen
y›l sonu hedeflerine ulaﬂ›lmas›, enflasyon ataletinin k›r›lmas›,
fiyat istikrar› ve para politikas›n›n kredibilitesinin artmas›
yönünde önemli kazan›mlar sa¤lanm›ﬂt›r.
2005 y›l› TÜFE enflasyonu %7,72 olurken %8’lik hedefin
alt›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu ayn› zamanda 37 y›l›n en düﬂük
oran› olma özelli¤ini de taﬂ›maktad›r. Ayn› dönem için ÜFE
enflasyonu ise, %2,66’d›r.

olan %3 düzeyinde gerçekleﬂece¤i öngörülmektedir. Faiz
d›ﬂ› fazlan›n da hedefin üzerinde gerçekleﬂmesiyle faiz d›ﬂ›
fazla/GSMH oran›n›n y›l sonu de¤erinin %6,5 olaca¤› tahmin
edilmektedir.
AB ile müzakerelerin baﬂlat›lmas›, yabanc› yat›r›mc›lar›n
ilgisi ve enflasyondaki düﬂüﬂün etkisiyle 2005 y›l›nda
‹MKB-100 endeksi %60’l›k yüksek bir art›ﬂ performans›
göstermiﬂtir. Endeks y›l› 39.777 puandan kaparken dolar
baz›nda 2,95 sente ç›km›ﬂt›r.

Sektörel Geliﬂmeler
Tüketici fiyatlar› enflasyonu aç›s›ndan öne ç›kan baﬂl›ca
geliﬂmeler, uluslararas› petrol ve hammadde fiyatlar›ndaki
yükseliﬂ e¤ilimi, hizmet grubu fiyatlar›nda süregelen kat›l›k
ve YTL’nin de¤erli kalmas›d›r.
2005 y›l› konsolide bütçe aç›¤›n›n kayda de¤er bir gerileme
gösterece¤i ve bütçe aç›¤›/GSMH oran›n›n Maastricht kriteri
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Avrupa Karton Üreticileri Birli¤i (ECMA)’nin haz›rlad›¤›
endüstri tahmin raporuna göre; Avrupa karton üretimindeki
1995-2000 y›llar› aras›ndaki üretim art›ﬂ›n›n 2001 ve
2002’de yerini düﬂüﬂe b›rakt›¤› görülmekte ve s›ras›yla
%1,4 ve %1’lik üretim azal›ﬂlar›n›n oldu¤u izlenmektedir.
2003 y›l› ile birlikte daha istikrarl› bir ekonomik ortam›n
da etkisiyle sektörde tekrar iyileﬂme dönemine girilirken,
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Toplam ‹hracat*

Toplam ‹thalat*

(milyar ABD Dolar›)

(milyar ABD Dolar›)
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* Geçici verilere göre

2003’te kaydedilen %2,8’lik büyümenin takip eden y›llarda
da devam edece¤i öngörülmektedir. 2005 y›l› için Avrupa
için toplam GD ve GT tipi karton üretim tahmini 3.500 kilo
tondur.
Türkiye karton pazar› daha önceki y›llarda oldu¤u gibi bu
y›l da genel ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme
gerçekleﬂtirerek GD ve GT tipi kartonlarda yaklaﬂ›k 330.000
tonluk bir büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂt›r. Karton tüketimindeki bu
art›ﬂa paralel olarak ambalaj sektöründe faaliyet gösteren
belli baﬂl› tüm matbaalar›n kapasite art›ﬂ›na yönelik yat›r›m
yapmakta olduklar› gözlemlenmektedir. Bu aç›lardan
bak›ld›¤›nda 2005 y›l›n›n karton ve karton ambalaj sektörü
için iyi bir y›ld›r.
Özellikle Uzakdo¤u’da üretime geçen yeni karton tesislerinin
yaratt›¤› üretim fazlas›, Avrupal› karton üreticilerinin geçmiﬂ
y›llarda o bölgelere yapmakta olduklar› ihracat›n önünü
keserek Avrupa’da üretilen kartonlar›n önemli bir miktar›n›n
ülkemize yönlenmesine neden olmuﬂtur.
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* Geçici verilere göre

Arz yönündeki bu geliﬂmelerin, de¤erli YTL olgusu ile
de desteklenmesiyle beraber, ucuzlayan ve miktar olarak
ço¤alan ithal kartonlar yerli üreticiler için en büyük rakip
konumuna gelmiﬂtir. ‹thal fiyatlar›n son derece cazip hale
gelmesi Türkiye’ye uzun y›llard›r mal satmakta olan Avrupal›
tedarikçilerin yan›nda Uzakdo¤u’dan yeni üreticilerin de
ülkemiz pazar›na girmeye baﬂlamalar› sonucunu
do¤urmuﬂtur.
Türkiye’nin karton pazar›n›n büyümesi karﬂ›s›nda
yerli üreticilerin büyük çapta kapasite art›ﬂ›
gerçekleﬂtirememeleri, karton pazar›nda ithal ürün
yüzdesinin artmas›na neden olmaktad›r. 2005 y›l›nda
Türkiye’nin GD ve GT tipi karton pazar›ndaki ithal
ürün pay› %50’nin üzerindedir. Yerli üreticilerinin
yeni yat›r›ma gitmemeleri bu oran›n giderek artmas›na
neden olacakt›r.
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Kartonsan orta vadede, kalitesi ile Avrupa pazarlar›nda
daha çok tan›nan ve aranan bir marka olmay› hedeflemektedir.

Üretim, Toplam Sat›ﬂlar ve ‹hracat
Kartonsan, 2005 y›l›nda da, Türkiye kuﬂeli karton
pazar›ndaki liderli¤ini devam ettirmiﬂtir.
Türkiye geri dönüﬂümlü ka¤›ttan üretilmiﬂ kuﬂeli karton
tüketiminin üçte birinden fazlas› Kartonsan taraf›ndan
karﬂ›lanmaktad›r. Kartonsan mevcut ürün çeﬂitleri ile baﬂta
ilaç olmak üzere, deterjan, kibrit, g›da, parfümeri, tekstil,
oluklu laminasyon, k›rtasiye ambalajlar›, cam eﬂya ve küçük
beyaz eﬂya ambalajlar›, kitap ve defter kab› gibi say›s›z
sektörün ambalajlama ihtiyac›na cevap vermektedir.
Kartonsan’›n müﬂteri kitlesini matbaac›lar, ka¤›t tüccarlar›
ve farkl› iﬂ kollar›nda faaliyet gösteren sanayi kuruluﬂlar›
oluﬂturmaktad›r.
2005 y›l›nda Kartonsan’›n brüt üretimi 148.841 ton olarak
gerçekleﬂirken, toplam sat›ﬂ has›lat› 104 milyon YTL
olmuﬂtur. Kartonsan’›n toplam sat›ﬂlar›n›n %79’u yurt içi
sat›ﬂlar, %21’i ise yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar olarak kaydedilmiﬂtir.
Yurt içi pazar 2005 y›l›nda da rekabetçi kimli¤ini korumuﬂ;
rekabetin temel tetikleyicisi ithalat olmaya devam etmiﬂtir.
Türkiye’nin karton tüketim art›ﬂ›n›n ekonomik büyüme
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h›z›n›n üzerinde seyretti¤i, buna karﬂ›l›k Kartonsan’›n üretim
kapasitesinin de¤iﬂmedi¤i göz önüne al›n›rsa, büyüyen
kuﬂeli karton talebini karﬂ›lamakta en büyük rakip ithal
ürünler olmaktad›r.
Kartonsan son y›llarda geliﬂtirdi¤i ihracat politikas›na 2005
y›l›nda da devam ederek üretiminin yaklaﬂ›k %20’sini ihraç
pazarlar›na satm›ﬂt›r. Toplam 13 ülkeye gerçekleﬂtirilen
ihracattan en büyük pay› alan ülkeler s›ras›yla Ukrayna,
Bulgaristan ve Fransa olmuﬂtur.
Kartonsan Avrupa’n›n 7. büyük karton üreticisi konumunu
korumakta, ihraç pazarlar›nda giderek daha etkin bir oyuncu
olmaktad›r.
Kartonsan orta vadede, kalitesi ile Avrupa pazarlar›nda
daha çok tan›nan ve aranan bir marka olmay›
hedeflemektedir. Bu do¤rultuda, ﬁirket 2005 y›l›nda Avrupa
ülkelerine yönelik pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlerini
yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu faaliyetlerin sonucunda, 2005 y›l›
sat›ﬂlar›n›n %2,5’lik bölümü Fransa, ‹talya, Yunanistan gibi
AB üyesi ülkelere gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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Yurt d›ﬂ› pazarlarda daha güçlü konuma gelmeye yönelik
çal›ﬂmalar kapsam›nda, yeni pazarlar›n araﬂt›r›lmas›
çal›ﬂmalar› da sürdürülmektedir. ‹ngiltere, Almanya, Rusya
gibi sat›ﬂlar›n az oldu¤u ya da hiç olmad›¤› ülkelerde sat›ﬂ
imkanlar› araﬂt›r›lmaktad›r. Kartonsan 2006 y›l› içinde
Rusya’da gerçekleﬂtirilecek olan ve bu ülkedeki ambalaj
sektörünün en büyük fuar› olan Rosupak Fuar›’na kat›lma
konusundaki çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Kartonsan, yurt d›ﬂ›nda çal›ﬂmakta oldu¤u temsilcileri
arac›l›¤›yla veya temsilcisi bulunmayan ülkelerde
müﬂterileriyle do¤rudan görüﬂerek bu pazarlar hakk›nda
sürekli bilgi toplamaktad›r. Y›l içinde gerek ihraç pazarlar›na
gerçekleﬂtirilen ziyaretlerle gerekse müﬂterilerin Türkiye’ye
davet edilmesi suretiyle bire bir temasta bulunularak
ihtiyaçlar hakk›nda bilgi al›nm›ﬂ ve potansiyelin en iyi
ﬂekilde de¤erlendirilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
2005 y›l› yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar›n›n sonucunda Kartonsan 16
milyon dolarl›k ihracat geliri elde etmiﬂtir. ‹hracat›n ürün
bileﬂenlerine bak›ld›¤›nda ise, ilk s›ray› %76 ile Exprint’in
ald›¤›, bu ürünü s›ras›yla %8 ve %16’l›k paylar ile Luxtriplex
ve Normprint’in takip etti¤i görülmektedir.

Kartonsan’›n ihracat›ndaki en önemli rekabet üstünlü¤ü,
Türkiye’nin çevresini oluﬂturan co¤rafyada önemli bir
karton üreticisinin olmay›ﬂ› ve bu pazarlara ülkemiz ç›k›ﬂl›
ürün sevk›yat›n›n ucuz ve kolay gerçekleﬂtirilebilmesidir.

Pazarlama Politikalar› ve Müﬂteri Memnuniyeti
Sürdürülebilir müﬂteri memnuniyeti Kartonsan’›n kalite
politikas›n›n temel prensibini oluﬂturmaktad›r.
ﬁirket, pazar›n ve müﬂterilerinin de¤iﬂen taleplerine en iyi
ve en h›zl› ﬂekilde cevap verebilmek amac›yla, trendleri
yak›ndan takip etmekte; dünyada karton ürünlerindeki
yenilikleri izlemekte ve ürün paletinin kalitesini ve lojistik
hizmetlerini sürekli iyileﬂtirici çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Kartonsan, “müﬂterilerine yak›n olma” prensibine dayal›
bir pazarlama ve müﬂteri iliﬂkileri politikas› uygulamaktad›r.
Müﬂterileri ile iletiﬂime artan oranda de¤er veren Kartonsan,
2005 y›l›nda da aktif bir iletiﬂim stratejisi uygulam›ﬂ, müﬂteri
memnuniyetinin art›r›lmas›na yönelik olarak bir dizi çal›ﬂma
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu çerçevede, portföyde yer alan
müﬂterilere gerçekleﬂtirilen ziyaretler, toplant›lar ve
araﬂt›rmalarla ürün-hizmet sürecine iliﬂkin müﬂteri istek
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Kartonsan kârl›l›¤›n› ve gelir taban›n› sürdürülebilir k›lmak
amac›yla özellikle verimlili¤in art›r›lmas› ve maliyetlerin
düﬂürülmesi konusunda çal›ﬂmalar yapmaktad›r.

ve ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi, bu beklentilerin karﬂ›lanmas›
ve müﬂteri memnuniyetinin art›r›lmas›na öncelik verilmiﬂtir.
Pazar ﬂartlar›n›n yak›ndan gözlemlenmesi, özellikle ithal
ürünlerle yaﬂanan rekabette fiyat seviyelerinin izlenmesi
ve fiyat politikalar›n›n oluﬂturulmas›, ödeme ﬂartlar›n›n
iyileﬂtirilmesi, zaman›nda teslimat, istenen ürünlerin
stoklarda bulundurulmas› ya da mümkün olan en h›zl›
ﬂekilde üretilmesi, ürün kalitesinin korunmas› ve gerekli
görülen alanlarda art›r›lmas› için çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi,
sektördeki alternatif ürünlerin ve yeni geliﬂmekte olan
teknolojilerin takibi Kartonsan’›n ürün stratejisinin ana
hatlar›n› oluﬂturmaktad›r.
Bu kapsamda;
Müﬂterilerle yürütülen temaslar sonucu ortaya ç›kan baz›
hususlar›n iyileﬂtirilmesi ve düzeltilmesi amac›yla; y›l içinde
ﬁirketin ürün fiyatlar›nda, peﬂinat indirimlerinde ve
vadelerinde ayarlamalar yap›lm›ﬂt›r.
Zaman›nda ödenmeyen faturalar için uygulanan vade
farklar›nda güncel ekonomik koﬂullara paralel indirime
gidilmiﬂtir.

Sevkiyatlar›n h›zland›r›lmas› amac›yla Kartonsan, Sefaköy
deposu daha etkin kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Kalite ﬂikayetlerine daha h›zl› cevap verilebilmesi
amac›yla, görsel olarak tespit edilebilecek kusurlar›n
cevaplanmas› konusunda müﬂteri temsilcilerine belirli
yetkiler verilmiﬂtir.
ﬁirink ambalajl› ürünlerde her 100 tabakada bir kullan›lan
karton ayraçlar yerine lazerle iﬂaretlemeye geçilmiﬂtir.
Bobin ambalajlar›n hasarlanmas›na engel olmak amac›yla,
kullan›lan ambalaj naylonlar›n›n gramaj› art›r›lm›ﬂt›r.
Pazar ihtiyaçlar›n›n do¤ru saptanmas›n›n somut bir örne¤i
olarak, 2005 y›l› içinde piyasadaki ucuz GD3 tipi karton
ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere mevcut Ekoprint ürününün üst
kat›na blade tipte kuﬂe uygulanan yeni bir çeﬂidi piyasaya
sunulmuﬂ ve ilgi görmüﬂtür. 2006 y›l›nda da bu ürünün
kalite ve maliyet konular› tekrar incelenerek üretimine
devam edilmesi planlanmaktad›r.

Etkin ve Verimli Süreçler
Kartonsan kârl›l›¤›n› ve gelir taban›n› sürdürülebilir k›lmak
amac›yla özellikle verimlili¤in art›r›lmas› ve maliyetlerin
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düﬂürülmesi konusunda çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Bu
çerçevede 2005 y›l›nda maliyet taban›n›n optimizasyonu
için kullan›lan araçlardan baz›lar›n›,
‹ﬂçilik maliyetlerinde oluﬂacak göreceli art›ﬂ› verimlilik
art›ﬂ› ile dengelemek,
Teknolojik geliﬂmeleri gerekli yat›r›mlarla bünyesinde
gerçekleﬂtirerek birim maliyetlere yans›tmak,
Hammadde maliyetlerinin oluﬂturulmas›nda, al›ﬂ
fiyatlar›nda alternatif hammadde çal›ﬂmalar› yaparak
fiyat/maliyet art›ﬂ›n› önlemek ve/veya düﬂürmek,
Kullan›mda olan reçetelerde, kaliteyi düﬂürmeden, iç
formülasyonlar› optimize etmek (kuﬂe reçetelerinde ucuz
olan ba¤lay›c› kullan›m› art›rma çal›ﬂmalar› gibi) ﬂeklinde
özetlemek mümkündür.
Di¤er yandan, Kartonsan’da uygulanan sat›n alma ve tedarik
politikalar›, minimum/maksimum ve ekonomik sipariﬂ
yöntemleri üretim maliyetlerini olumlu etkileyen unsurlar
aras›nda yer alm›ﬂt›r.

Sürdürülebilir Müﬂteri Memnuniyetine Yönelik
Yat›r›m Programlar›
Kartonsan, 2005 y›l›nda da stratejik planlar› çerçevesinde,
üretiminin kalitesini art›rmay› ve çevre üzerindeki olas›
etkilerini azaltmay› hedefleyen iyileﬂtirme ve geliﬂtirme
yat›r›mlar›n› sürdürmüﬂtür.
2005 y›l› için öngörülen 74 adet projeyi program kapsam›nda
baﬂar›yla tamamlayan Kartonsan, 2006 ve sonras›nda
tamamlanmas› öngörülen 54 proje kapsam›ndaki
çal›ﬂmalar›na da devam etmektedir. 2005 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen yat›r›mlar›n toplam tutar› 3,5 milyon Euro’dur.

Tamamlanan Yat›r›mlar
Buhar Hatlar›ndaki Flanﬂlar›n ‹zolasyonu
2004 y›l›nda buhar hatlar›nda bulunan tüm buhar vanalar›n›n
vana ceketleri ile donat›lmas›ndan sonra, 2005 y›l› içerisinde
hat üzerindeki flanﬂlar›n izolasyonu çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve
spesifik buhar tüketiminin düﬂürülmesi hedeflenmiﬂtir.

Kartonsan, üretiminin her aﬂamas›nda etkinli¤i ve verimlili¤i
korumaya yönelik stratejiler uygulamaya ve bu suretle
maliyet taban›n› sürekli iyileﬂtirmeye kararl›d›r.

Kartonsan’›n brüt üretimi
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2005 y›l› için öngörülen 74 adet projeyi program kapsam›nda baﬂar›yla
tamamlayan Kartonsan, 2006 ve sonras›nda tamamlanmas› öngörülen
54 proje kapsam›ndaki çal›ﬂmalar›na da devam etmektedir.

Kartonsan’›n toplam ihracat›

Kartonsan’›n toplam ihracat›

(milyon YTL)

(bin ton)

23

24

33

29

12

3
01

33

22

16

5
02

03

04

05

Do¤algaz Kazan› Brülör Sisteminin Baca Gaz›
Ölçüm Sistemi ‹laveli Modernizasyonu
Kartonsan fabrikas›nda kullan›lmakta olan mekanik-kam
ayarl› brülör sisteminin, karmaﬂ›k yap›s› ve mekanik
ayarlar›n›n zamanla bozulmas› sonucunda yanma kötüleﬂmiﬂ
ve yak›t sarfiyat› artm›ﬂt›. Geliﬂtirilen modernizasyon projesi
kapsam›nda, sat›n al›nan “autoflame (otomatik yanmal›)”
brülör yakma yönetim sistemi ile, hava/yak›t miktarlar›
ayar› ve oransal kontrolü mikroiﬂlemci denetiminde tam
elektronik olarak yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

01

02

03

04

05

“autoflame-MM kontrol sistemi” olup ölçülen parametrelerin
“trim kontrolü” sa¤lanm›ﬂt›r.
Ar›tma Tesisi Otomasyonunun DCS Platformuna Al›nmas›
Ar›tma prosesini kontrol eden kontrolöre yap›lan ilaveler
ile söz konusu kontrol sistemi DCS platformuna al›nm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂiklik sayesinde, prosesin her noktadan izlenebilirli¤i
ve “Plant Information” sistemine veri transferi yap›lmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.

Devam Eden Yat›r›mlar
Bu yeni sistem yak›t/hava ayar›n› çok hassas (0,1 derece
do¤rulukta) yaparak tam yanmay› sa¤lamakta; sistem
verimini yükselterek yak›t tasarrufu sa¤lamaktad›r. Yeni
al›nan yakma yönetim sistemine, EGA Baca gaz› ölçüm
sistemi de ilavesi edilmiﬂtir. Bu ilave ile baca gaz› emisyon
de¤erlerinin, baca gaz› s›cakl›¤›n›n ve yanma veriminin
sürekli ölçümü sa¤lanm›ﬂt›r. Sisteme yap›lan bir di¤er ilave
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Fabrika Çevre Güvenlik Sistemi (Kameral›)
Halen tesis güvenli¤inde kullan›lan kamera sistemi teknolojik
ömrünü tamamlad›¤›ndan yeni teknoloji ürünlerle
yenilenmesi planlanm›ﬂt›r. Teknolojik iyileﬂtirme yan›nda,
kontrol noktalar›n›n art›r›lmas› ve aç›k ka¤›t sahalar›n›n
yukar›dan izlenmesi sayesinde yang›n güvenli¤ine katk› da
öngörülmüﬂtür.
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KM2 Kuﬂe Giriﬂi (2), Denkleme (1), Mal Sar›c› (1) ve
3. Pres (1) ‹çin Pnömatik Osilatörlü Raspa
KM2 tesisinde kullan›lan konvansiyonel ve kendi a¤›rl›¤›
ile çal›ﬂan raspa sistemleri yerine sipariﬂ edilen pnömatik
osilatörlü raspalarla sa¤lanacak etkin yüzey temizli¤i
markalama, kuﬂe tozu ve elyaf tozu giderimi ve dolay›s›yla
karton kalitesine olumlu yönde katk› sa¤layacakt›r.

ile geniﬂlemiﬂ ve pek çok noktay› kontrol alan›na alm›ﬂt›r.
Kontrol noktalar›n›n artmas›, zaman içinde ilave operatör
istasyonu ihtiyaçlar›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Yeni
teknoloji ürünü ve sunucu-müﬂteri mimarisi ile çal›ﬂan
operatör istasyonlar›, konvansiyonel sistemlere göre daha
ekonomik oldu¤undan kontrol noktalar›n›n kolayca
art›r›lmas› ﬂans›n› da beraberinde getirmektedir.

Paratonerlerin De¤iﬂimi ve Elektronik Sistemlerin
Korunmas›
Halen tesiste kurulu bulunan radyoaktif paratonerler
ömrünü tamamlad›¤›ndan yenilenmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Proje kapsam›nda radyoaktif paratonerler yerine aktif
paratonerlerin seçilmiﬂ olup entegre yönetim sistemi
kapsam›nda bir iyileﬂtirme projesi de tamamlanm›ﬂ olacakt›r.

Salmastra Sistemlerinin ‹yileﬂtirilmesi
Bak›m periyotlar›n›n uzat›lmas› ve dolay›s› ile bak›m
maliyetlerinin düﬂürülmesi hedefi ile baﬂlat›lan projede, su
ve elektrik enerjisi tüketimlerinin düﬂürülmesi de ana
hedefler aras›nda yer alm›ﬂt›r.

KM1 Buhar Kondense Sistemi ‹yileﬂtirmesi
KM1 tesisinin buhar tüketiminin düﬂürülmesi hedefi ile ele
al›nan proje kapsam›nda mevcut kondenstoplar›n
yenilenmesi ve kontrol sistemlerinin iyileﬂtirilmesi
planlanm›ﬂt›r.
KM2’de FC Kullan›m›n›n Yayg›nlaﬂt›r›lmas›
KM2 tesisinde daha önceki y›llarda baﬂlat›lan ve ana amac›
enerji tasarrufu olan çal›ﬂmalara 2005 y›l› içinde devam
edilmiﬂtir.
Kaplama Mutfa¤› COROS Otomasyon Sisteminin
Güncellenmesi
Teknolojik ömrünü tamamlam›ﬂ bulunan COROS otomasyon
sisteminin yenilenmesi hedefi ile geliﬂtirilen proje
kapsam›nda, otomasyon sisteminin DCS kapsam›na al›nmas›
ve dolay›s›yla “Plant Information” sistemine veri al›nmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
DCS Sistemi Operatör ‹stasyonlar›
Kartonsan fabrikas›n›n genel otomasyon sistemi olan DCS
kontrol sistemi, kuruluﬂundan bu güne yap›lan yat›r›mlar

Duocleaner Sistemlerinin Revizyonu
Eleklerde meydana gelen kirlenmelerin neden oldu¤u
markalama hatalar› ve bunun sonucunda oluﬂan müﬂteri
ﬂikayetlerini engellemek üzere kurulan temizleme
sistemlerinde teknolojik iyileﬂtirme yap›lmas›n› kapsayan
projedir.
Kaplin ‹yileﬂtirme Projesi
Standart d›ﬂ› ve uygun olmayan kalitedeki imalat, kaplin
lastiklerinin yerine uymamas›na ve kaplinlerde ayar
problemlerine yol açar. Ayar mesafelerinin uymamas› ise,
motor pompa aras› mesafelerin olmas› gerekenden
minimum de¤erlere inmesine; ayar ve montaj sürelerinin
uzamas›na, bak›m zamanlar›n›n ve duruﬂ sürelerinin
artmas›na neden olmaktad›r. Üretime etkisi olmayan
kaplinler iﬂçilik ve malzeme kayb›na sebep olurken, üretime
etkisi olanlar ekipmanlarda imalat kayb›na yol açmaktad›r.
Bu durum ise bak›m maliyetlerinin artmas› ile
sonuçlanmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan gerekçelerden hareketle oluﬂturulan
kaplin iyileﬂtirme projesi kapsam›nda fabrikada kullan›lan
tüm kaplinlerin, daha önce denenmiﬂ ve kalitesi onaylanm›ﬂ
standart kaplinlere dönüﬂümü öngörülmektedir.
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Kartonsan’›n kalite taahhüdü, çal›ﬂanlar›na güvenli ve uygar bir
çal›ﬂma ortam› sa¤lamay›, faaliyet gösterdi¤i topluma katk›da
bulunmay› ve çevre etkisini en aza indirgemeyi de kapsamaktad›r.

KM2 Hamur Haz›rlama Modernizasyonu
Bu proje kapsam›nda, KM2 13. hatta bulunan teksif ele¤i
mekanik ömrünü tamamlad›¤› ve kapasite aç›s›ndan dar
bo¤az yaratt›¤› için de¤iﬂtirilecek ve yerine disk filtre tesisi
kurulacakt›r.
Bu kapsamda, 14. ve 12. hatlarda da kapasite ve kalite
art›r›m›na yönelik temizleme ve beyazlatma sistemleri
kurulacakt›r. Bu proje sayesinde, eski ka¤›t ile gelen
yap›ﬂkan veya zift gibi maddelerin, kartonda leke,
markalama, delik ve ize neden olmalar› engellenecek ve
olas› müﬂteri ﬂikayetleri önlenecektir.

‹nsan Kayna¤›m›z
Kaliteli ürüne giden yolun kaliteli iﬂgücünden geçti¤ine
inanan Kartonsan, güvenen, güvenilen, araﬂt›ran, takip
eden, ekip çal›ﬂmas›na uyumlu bir insan kayna¤›na sahiptir.
Y›l sonu itibar›yla Kartonsan’da 276 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Çal›ﬂanlar›n %13,4’ü Genel Müdürlü¤ün farkl› birimlerinde,
%86,6's› ise Kocaeli’ndeki Kartonsan fabrikas›nda görev
yapmaktad›r. Kartonsan çal›ﬂanlar›n›n %30,8’i beyaz,
%69,2’si ise mavi yakal›d›r.
‹nsan kayna¤›n› üretim ve ticaret döngüsünün temel taﬂ›
olarak gören Kartonsan, çal›ﬂanlar›n›n teknik ve mesleki
yetkinliklerini güncel tutmaya büyük önem vermektedir.
ﬁirket, bu kapsamda çal›ﬂanlar›na mesleki ve teknik e¤itim
imkanlar› sunmaya 2005 y›l›nda da devam etmiﬂtir. 2005
y›l›nda çal›ﬂan baﬂ›na e¤itim süresi 12,97 saat olurken, 49
farkl› e¤itim çal›ﬂmas› düzenlenmiﬂtir.
Kartonsan çal›ﬂanlar›n›n %59,1’i sendikal›d›r. ﬁirket, 2005
y›l›nda sendikal› çal›ﬂanlar›na mevcut toplu iﬂ sözleﬂmesi
hükümlerini eksiksiz uygulam›ﬂt›r.

bulunmay› ve çevre etkisini en aza indirgemeyi de
kapsamaktad›r.
Kartonsan, üretim faaliyetlerinin çevreye verdi¤i zarar›
asgari seviyede tutmak amac›yla planlanan yat›r›mlar›
hayata geçirmektedir. 5.000 m3/gün kapasiteli bir ar›tma
sistemine sahip olan tesislerde, gaz ölçüm ve emiﬂ
sistemleri, toz uzaklaﬂt›rma sistemi, toz tutucu filtre,
asbestli malzemelerin bertaraf edilmesi gibi çeﬂitli
konulardaki yat›r›mlar tamamlanm›ﬂ; baca gaz› ölçüm
sistemleri, ar›tma tesisi otomasyonu ile ilgili baz› yat›r›mlar
ise sürdürülmektedir. Çevre dostu üretim uygulamalar›yla
dikkat çeken Kartonsan, üretimde yüksek oranda ka¤›t
kullan›m›, kendi enerjisini üretme gibi faaliyetleriyle öne
ç›kmaktad›r.

Üçlü Entegre Yönetim Sistemi
Kartonsan kalite taahhüdünün bir ifadesi olarak üçlü
entegre yönetim sistemiyle faaliyette bulunmaktad›r. Bu
sistem, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelerini içermektedir.
Kartonsan tesislerinde uygulanmakta olan entegre yönetim
sistemi kapsam›nda yer alan ISO 14001: 1996 Çevre Yönetim
Sistemi Belgesi’nde 2005 y›l› içerisinde versiyon yenilemesi
(ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi) yap›lm›ﬂt›r.

Topluma Katk›
Kartonsan, Kocaeli’nin ‹zmit ilçesinde bulunan Kartonsan
‹lkö¤retim Okulu’nun sponsorudur.
Halen 250 ö¤rencinin e¤itim ve ö¤retim gördü¤ü ilkö¤retim
okulunun ihtiyaçlar› periyodik olarak Kartonsan taraf›ndan
karﬂ›lanmakta; okuldaki tüm faaliyetlerin ça¤daﬂ bir yap›da
sürdürülmesi için gerekli yat›r›mlar gerçekleﬂtirilmektedir.

Kartonsan’›n Topluma ve Çevreye Olan Taahhüdü
Kartonsan’›n kalite taahhüdü, müﬂterilerine olan kaliteli
ürün taahhüdü ile s›n›rl› de¤ildir. ﬁirketin geniﬂ anlamdaki
kalite taahhüdü; çal›ﬂanlar›na güvenli ve uygar bir çal›ﬂma
ortam› sa¤lamay›, faaliyet gösterdi¤i topluma katk›da
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Kartonsan’›n topluma katk› amac›yla yapm›ﬂ oldu¤u di¤er
çal›ﬂmalar ve gerçekleﬂtirilen ba¤›ﬂ miktarlar› yandaki
tabloda özetlenmiﬂtir.
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Kendi Enerjisini Üreten Sanayi Tesisi

‹K temel demografik veriler

Toplam çal›ﬂan say›s›
Kartonsan
Müteahhit
Erkek
Kad›n
Yaﬂ ortalamas›

2004

2005

Ortalama

Ortalama

480
285
195
257
28
38,5

466
277
189
250
27
38,5

‹K e¤itim durumuna iliﬂkin veriler
2004
11
40
11
170
53
31
5

2005
11
38
11
170
47
32
5

‹lkö¤retim okullar› ba¤›ﬂlar
Sosyal amaçl› yard›mlar
Dernek ve vak›flar (E¤itim, spor amaçl›)
Di¤er
Toplam

1.466
18.701
13.465
926
34.558

Yüksek lisans+doktora
Lisans
Meslek yüksek okulu
Lise
‹lkö¤retim
1 yabanc› dil bilen
2+ yabanc› dil bilen

Yard›mlar (YTL)

Kartonsan, Mart 1995’ten bu yana elektrik kesintilerinin ve
voltaj oynamalar›n›n neden oldu¤u üretim kay›plar›n›
önlemek, fire ve kalite sorunlar›n› en aza indirmek amac›yla
do¤al gaz kullanarak kendi elektrik ve buhar enerjisini
üretmektedir. “Kaliteli ve kesintisiz” enerji üretimini olanakl›
k›lan bu sistem ayn› zamanda do¤al kaynaklar›n etkin ve
verimli kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
1997 y›l›nda, mevcut üç adet turbo-jeneratör ve at›k ›s›
kazan›na ilave olarak bir adet turbo-jeneratör ve at›k ›s›
kazan› ekleyerek elektrik üretimini 19,2 MWs, buhar üretimini
ise 47 ton/saate yükseltmiﬂ bulunan Kartonsan, üretti¤i
elektrik enerjisi fazlas›n› da enterkonekte sistem üzerinden
satmaktad›r.
2005 y›l›nda Kartonsan toplam 127 milyon KWs elektrik
enerjisi üretmiﬂ; bunun 28,6 milyon KWs’i sat›lm›ﬂ ve
2,4 milyon YTL gelir kaydedilmiﬂtir.

SELKA ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
SELKA ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., Kartonsan’›n SELKA Holding
A.ﬁ. vas›tas›yla pay sahibi oldu¤u dolayl› bir iﬂtirakidir.
A¤›rl›kl› olarak standart d›ﬂ› nitelenen ürünlerin pazara
sunumuna arac›l›k eden SELKA, ‹stanbul, Sefaköy’deki
depolama tesisiyle de Kartonsan’a lojistik hizmet
vermektedir.
8 kiﬂilik bir operasyonel kadroya sahip olan SELKA, mali
iﬂler, bilgi iﬂlem, teknik hizmet ve sat›n alma gibi destek
hizmetlerini Kartonsan’dan almaktad›r.
SELKA, 2005 y›l›nda toplam 12.970 ton sat›ﬂ
gerçekleﬂtirerek 8,5 milyon YTL’lik sat›ﬂ has›lat›
kaydetmiﬂtir.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Genel Kurulu‘na
A- Ortakl›¤›n
1- Unvan›
2- Merkezi
3- Ç›kar›lm›ﬂ sermayesi
4- Faaliyet konusu
B- Denetçiler
1- Ad› soyad›
2- Görev süresi
3- Ortak olup olmad›¤›

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
‹stanbul
2.025.000.000.000.- TL
Kuﬂe karton üretimi ve ana sözleﬂmede yaz›l› di¤er iﬂler

Süleyman Berat Akerman
01.01.2005-31.12.2005
Ortak de¤il
ﬁirket personeli de¤il

Hakan Hasan Ar›
01.01.2005-31.12.2005
Ortak de¤il
ﬁirket personeli de¤il

C- Kat›l›nan ‹dare Meclisi Toplant›lar›
Ana sözleﬂme uyar›nca ayda en az bir defa toplanmas› gereken ‹dare Meclisi 2005 y›l›nda 19 defa toplant› yapm›ﬂt›r.
Bu toplant›lar›n tamam›na Denetleme Kurulumuz davet edilmiﬂ ve görüﬂme konusunu kapsayan dosyalar taraf›m›za
tevdi edilmiﬂtir. Sözü edilen toplant›lar›n bir k›sm›nda Denetleme Kurulumuz haz›r bulunmuﬂtur.
D- Hesaplar, Defter ve Belgeler Üzerinde Yap›lan ‹ncelemeler
Denetleme Kurulumuz, ﬁirketimiz üretim, sat›ﬂ, sat›nalma, kârl›l›k ve yat›r›m çal›ﬂmalar›n› kapsayan ve ‹dare Meclisince
taraf›m›za gönderilen ayl›k faaliyet raporlar›n› incelemek ve ‹dare Meclisi toplant›lar›na iﬂtirak etmek suretiyle ﬂirket
faaliyetleri, muhasebe ve kay›t düzeni hakk›nda devaml› bilgi edinmiﬂ ve 3, 6, 9 ve 12’nci aylar›n son haftalar›nda tetkik
ve kontrollerde bulunmuﬂ, kay›tlar›n zaman›nda ve muntazam tutuldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r.
E- Vezne Kontrolleri ve Sonuçlar›
Türk Ticari Kanunun 353. Maddesinin 3 no’lu bendi uyar›nca 2005 y›l›nda 4 defa kasa say›m› yap›lm›ﬂ ve kontrollerde
mevcut kay›tlara göre herhangi bir noksanl›k ve hata görülmemiﬂtir.
F- ‹nceleme ve Say›m Sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunun 353. Maddesi 4 no’lu bendi uyar›nca her ay›n son haftas›nda yap›lan incelemelerde mevcut
k›ymetli evrak›n defter kay›tlar›na uygun oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
G- ﬁikayetler ve Yolsuzluklar
Denetleme Kuruluﬂumuza 2005 y›l›nda hiçbir ﬂikayet intikal etmemiﬂ, herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük
duyulmam›ﬂt›r.
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi hesap iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu,
Ortakl›k Esas Sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat ile ilgili genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ
bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ Bilanço ortakl›¤›n an›lan tarihteki
mali durumunu 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait Gelir Tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e
uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta, kâr›n da¤›t›m önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r.
Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve ‹dare Meclisinin aklanmas›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Murak›p
Süleyman Berat Akerman

Murak›p
Hakan Hasan Ar›

Denetim Raporu >>

<< 28 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ B‹LANÇO
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Cari Dönem
31.12.2005
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (Net)
Ticari Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Di¤er Alacaklar (Net)
Canl› Varl›klar (Net)
Stoklar (Net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (Net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Di¤er Alacaklar (Net)
Finansal Varl›klar (Net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (Net)
Maddi Varl›klar (Net)
Maddi Olmayan Varl›klar (Net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Toplam Varl›klar

<< Murak›plar Raporu Özeti

Önceki Dönem
31.12.2004

112.787.475
61.795.572
1.661.009
11.785.598
801.195
2.400
30.872.214
5.869.487

93.152.940
48.133.434
12.596.682
1.500
26.160.422
6.260.902

97.047.233
6.805
25.378.777
5.263.475
65.941.925
456.251
-

104.361.989
6.805
25.720.124
6.772.792
71.251.854
576.085
34.329

209.834.708

197.514.929
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BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ B‹LANÇO
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Cari Dönem
31.12.2005
22.327.071
15.388.888
4.246.709
3.093.516
199.757
5.652.408
2.196.498
6.938.183
3.503.657
3.434.383
143

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (Net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (Net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (Net)
Ticari Borçlar (Net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (Net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (Net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar
Ticari Borçlar
‹liﬂkili Taraflara Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
108.163.453
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
464.112
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
464.112
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Birikmiﬂ Kârlar Zararlar ve Yasal Yedekler
67.465.221
Yasal Yedekler
5.859.584
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
61.605.637
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
15.355.549
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zararlar›
(3.940.698)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Önceki Dönem
31.12.2004
18.583.129
12.640.873
346.673
5.138.895
51.926
443.959
4.237.395
2.422.025
5.942.256
3.092.185
2.849.928
143

187.507.637

178.931.800
108.163.453
464.112
464.112
62.969.381
4.627.960
58.341.421
7.334.854

209.834.708

197.514.929
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<< 30 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ GEL‹R TABLOSU
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI, NO: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Cari Dönem
01.01.2005 31.12.2005
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (Net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/Faiz+Temettü+Kira (net)
BRÜT SATIﬁ KÂRI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARARI
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ: Beheri 0,001 YTL nominal de¤erindeki hisse baﬂ›na kârl›l›k:

<< Denetim Raporu

108.325.145
(87.765.704)
20.559.441
(7.305.213)
13.254.228
14.497.865
(5.362.252)
(1.217.443)
21.172.398
21.172.398
(5.816.849)
15.355.549
0,0077
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1 OCAK-31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEM‹NE A‹T BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

1. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi’nin (“ﬁirket”) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir, nakit ak›m ve özsermaye de¤iﬂim tablolar›n› genel kabul
görmüﬂ denetim ilke ve kurallar›na göre incelemiﬂ bulunuyoruz. Bu mali tablolar›n haz›rlanmas› ﬁirket yönetimi
sorumlulu¤undad›r.
2. Denetim çal›ﬂmalar›m›z Uluslararas› Denetim Standartlar›'na uygun olarak yap›lm›ﬂt›r. Bu standartlar denetim
plan›m›z› ve çal›ﬂmam›z›, mali tablolarda önemli bir hata bulunmad›¤›n› sa¤lamaya yönelik olarak düzenlememizi
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlay›c› notlar› destekleyici kan›tlar›n test baz›nda
incelenmesini içerir. Denetim, ayn› zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim taraf›ndan yap›lan önemli
tahminlerin ve mali tablolar›n genel sunuluﬂ ﬂeklinin de¤erlendirilmesini de içerir. Yap›lan denetimin görüﬂ bildirmemiz
için makul bir temel oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
3. ‹ncelemelerimize göre, ekli konsolide mali tablolar, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi’nin 31 Aral›k
2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, Seri: XI,
No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine uygun olarak yans›tmakta olup, SPK
taraf›ndan yay›mlanan Muhasebe Standartlar›na uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmam›ﬂt›r. (‹stanbul, 23 ﬁubat
2006)

Güreli Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
an independent member of Baker Tilly International

Mustafa GÜNAL
Sorumlu Ortak Baﬂ Denetçi
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<< 32 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlemiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Dipnot
Referanslar›
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Not: 4
Menkul K›ymetler (Net)
Not: 5
Ticari Alacaklar (Net)
Not: 7
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net)
Not: 8
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Not: 9
Di¤er Alacaklar (Net)
Not: 10
Canl› Varl›klar (Net)
Not: 11
Stoklar (Net)
Not: 12
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (Net) Not: 13
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Not: 14
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Not: 15
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (Net)
Not: 7
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net)
Not: 8
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Not: 9
Di¤er Alacaklar (Net)
Not:10
Finansal Varl›klar (Net)
Not: 16
Pozitif/Negatif ﬁerefiye (Net)
Not: 17
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (Net)
Not: 18
Maddi Varl›klar (Net)
Not: 19
Maddi Olmayan Varl›klar (Net)
Not: 20
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Not: 14
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Not: 15
Toplam Varl›klar

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

<< Denetim Raporu

Cari Dönem
31.12.2005

Önceki Dönem
31.12.2004

117.099.842
63.656.777
1.837.579
12.398.864
338.791
2.400
32.384.430
6.481.003

97.081.792
48.943.571
455.000
13.058.729
1.500
27.976.185
6.646.807

79.927.886
6.805
21
4.871.796
5.263.475
69.313.525
472.264
-

87.288.156
6.805
341.367
4.871.796
6.772.792
74.656.183
598.271
40.942

197.027.728

184.369.948
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BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlemiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Dipnot
Referanslar›
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (Net)
Not: 6
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (Net)
Not: 6
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (Net)
Not: 8
Ticari Borçlar (Net)
Not: 7
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (Net)
Not: 9
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net)
Not: 10
Al›nan Avanslar
Not: 21
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri
Not: 13
Borç Karﬂ›l›klar›
Not: 23
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Not: 14
Di¤er Yükümlülükler (Net)
Not: 15
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Not: 6
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar
Not: 8
Ticari Borçlar
Not: 7
‹liﬂkili Taraflara Borçlar
Not: 9
Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net)
Not: 10
Al›nan Avanslar
Not: 21
Borç Karﬂ›l›klar›
Not: 23
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Not: 14
Di¤er Yükümlülükler
Not: 15
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
Not: 24
ÖZSERMAYE
Sermaye
Not: 25
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Not: 26
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Birikmiﬂ Kârlar Zararlar ve Yasal Yedekler
Not: 27
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
Not: 26
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zararlar›
Not: 28
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Cari Dönem
31.12.2005
21.910.172
14.865.708
4.646.401
1.578.477
203.104
6.168.194
2.269.532
7.044.464
3.691.571
3.352.750
143
136.132
174.981.425
2.025.000
(362.620)
113.927.022
7.529
113.919.493
41.098.861
4.846.569
36.252.293
15.298.894
2.994.268
197.027.728

Önceki Dönem
31.12.2004
18.790.566
12.615.613
357.385
4.541.901
54.259
443.981
4.659.256
2.558.832
6.174.954
3.227.785
2.947.026
143
133.863
165.445.519
2.025.000
(362.620)
113.927.022
7.529
113.919.493
36.603.021
3.614.945
32.988.076
13.253.096
184.369.948

‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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<< 34 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlemiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Dipnot
Referanslar›
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (Net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/Faiz+Temettü+Kira (Net)
BRÜT SATIﬁ KÂRI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAY
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARARI
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ: Beheri 0,001 YTL nominal
de¤erindeki hisse baﬂ›na kârl›l›k:

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

<< Denetim Raporu

Not:
Not:
Not:
Not:
Not:

36
36
36
36
37

Not: 38
Not: 38
Not: 39
Not: 40

Not: 41

Not: 42

Cari Dönem
01.01.2005-31.12.2005
112.453.174
(88.837.708)
23.615.466
(9.478.622)
14.136.844
13.994.582
(5.403.986)
(1.276.365)
21.451.076
(2.269)
21.448.807
(6.149.913)
15.298.894

0,0076
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BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlemiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

KONSOL‹DE
31/12/2004
Transfer
Sermaye Art›ﬂ›
Temettü
Dönem Kâr›/(Zarar›)
31/12/2005

Sermaye
2.025.000

Karﬂ›l›kl›
‹ﬂtirak
Özsermaye
Sermaye Emisyon
Düzeltme
Düzeltmesi
Primi
Farklar›
(362.620)
7.529 113.919.493

Yasal
Yedekler
3.614.945

Ola¤anüstü
Yedekler
32.988.076

1.231.624

3.264.216

Net
Dönem
Kâr›/
Zarar›
-

Birikmiﬂ
Kârlar/
Zararlar
13.253.096
(4.495.840)
(5.762.988)

2.025.000

(362.620)

7.529 113.919.493

4.846.569

15.298.894
36.252.292 15.298.894

2.994.268

Özkaynak
Toplam›
165.445.519
(5.762.988)
15.298.894
174.981.425
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<< 36 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
(Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlemiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
Dipnot Referanslar›

31/12/2005

A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Net dönem kâr›
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›ndaki Art›ﬂ (+)
Alacaklar Reeskont Tutar› (+)
Cari Dönem ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› (+)
Konusu Kalmayan ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› (-)
Stok De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› (+)
Borçlar Prekontu (-)
‹ﬂtirak De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› (+)
Kur Farklar›ndan Do¤an Zarar (+)
Menkul K›ymet veya Uzun Vadeli Yat›r›mlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
‹ﬂletme Sermayesinde De¤iﬂiklikler Öncesi Faaliyet Kâr› (+)
Ticari ‹ﬂlemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›ﬂ (-)
Stoklarda Azal›ﬂ (+)
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul K›ymetlerdeki Art›ﬂ (-)
Ticari Borçlardaki Azal›ﬂ (-)
Esas Faaliyet ile ‹lgili Oluﬂan Nakit (+)
Faiz Ödemeleri (-)
Vergi Ödemeleri (-)
‹ﬂletme Sermayesinde Di¤er Art›ﬂlar/Azal›ﬂlar (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit

15.298.894

Not: 19
Not: 23
Not: 7 Not: 9

9.642.271
463.787
(149.055)

Not: 12
Not: 9
Not: 16

(26.356)

Not: 7 Not: 9 Not: 10
Not: 12

25.229.541
469.230
(4.408.245)

Not: 7 Not: 9

1.655.074

552.268
23.497.868

B) YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Mali Duran Varl›k Al›mlar› Neti (-)
Maddi Duran Varl›k Al›mlar› (-)
Maddi Duran Varl›k Ç›k›ﬂlar› Net De¤eri
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Nakit

Not: 19 Not: 20
Not: 18 Not: 19 Not: 20

(5.245.482)
2.581.193

(2.664.289)

C) F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNALANAN NAK‹T AKIMLARI
Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluﬂan Nakit Giriﬂleri (+)
K›sa Vadeli Mali Borçlardaki Art›ﬂ (+)
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Art›ﬂ (+)
Ödenen Temettüler (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›ﬂ
DÖNEM BAﬁI NAK‹T DE⁄ERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Not: 6
Not: 6

(357.384)
(5.762.988)
(6.120.372)
14.713.207

Not: 4
Not: 4

48.943.571
63.656.777
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31.12.2005 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
1. ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (ﬁirket) 1967 y›l›nda Türkiye’de kurulmuﬂ olup faaliyet konusu; kuﬂe karton
üretimi ve ﬁirket ana sözleﬂmesinde yaz›l› di¤er iﬂlerdir. ﬁirket Sermaye Piyasas› Kurulu’na (SPK) kay›tl› olup hisselerinin
%92,43‘ü ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem görmektedir.
ﬁirket’in 2005 y›l›nda çal›ﬂan ortalama personel say›s› 285’tir. (2004: 292) ﬁirket’in ticari sicile kay›tl› adresi Prof. Dr.
Bülent Tarcan Sok. No: 5 Pak ‹ﬂ Merk. Kat: 3 Gayrettepe/‹STANBUL’dur. ﬁirketin ana merkezi ‹stanbul olup Kullar Köyü
41001 Kocaeli’nde fabrikas› bulunmaktad›r.
ﬁirketin ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir.

Ortak Ad›
Pak Holding A.ﬁ.
Asil G›da
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.ﬁ.
Selka Holding A.ﬁ.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ.
Alfamer G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Di¤er
Toplam

Pay Oran›
%26,14
%4,93
%19,93
%16,94
%0,96
%0,50
%30,60
%100

Hisse Tutar›
(Nominal-YTL)
529.391,00
99.832,35
403.502,36
343.120,00
19.500,00
10.105,00
619.549,29
2.025.000,00

Hisse Tutar›
(Düzeltilmiﬂ -YTL)
28.273.927,00
5.332.458,00
21.556.976,00
18.322.889,00
1.038.369,00
540.817,00
33.098.017,00
108.163.453,00

31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir,
Nominal YTL Üzerinden

Kartonsan
Dönkasan
Selka Holding
Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic.
Di¤er
Toplam Sermaye

Kartonsan
Kay›tl›
Oran
YTL
16,94
18.322.889
1
1.081.634
82,06
88.758.930
100 108.163.453

Dönkasan
Kay›tl›
Oran
YTL
49
3.174.882
1
64.793
50
3.239.675
100
6.479.350

Selka Holding
Kay›tl›
Oran
YTL
99,64 21.578.822
0.36
77.964
100 21.656.786

Selka ‹ç D›ﬂ
Kay›tl›
Oran
YTL
99,27 8.437.544
0,73
62.047
100 8.499.591

Bundan böyle konsolide mali tablolarda ve dipnotlar›nda ﬁirket ve ba¤l› ortakl›klar› “Topluluk” olarak adland›r›lacakt›r.
2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.01. Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Topluluk muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› cinsinden, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun yay›nlam›ﬂ oldu¤u tebli¤lere ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak haz›rlamaktad›r.
Bu mali tablolar tarihi maliyet esas›na göre tutulan yasal kay›tlar›n, Yeni Türk Liras›n›n genel sat›n alma gücüyle yeniden
düzeltilmesini de kapsayan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
Aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Standartlar›na uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve
s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir.
27.04.2004 tarih 79 nolu ‹MKB Bülteni çerçevesinde, Seri: XI, No: 20, Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ler
ile Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤’in Geçici 1’inci maddesi ile kabul edilen Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
düzenlemeleri kapsam›nda, söz konusu düzenlemelerin ilk uygulama y›l› olmas› nedeniyle, 2005 y›l›nda düzenlenecek
ara mali tablolar›n karﬂ›laﬂt›rmal› olarak sunulmas›na gerek bulunmamaktad›r.

Denetim Raporu >>

<< 38 >> Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
31.12.2005 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
2.02. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤”i (Tebli¤) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlü¤e girmiﬂtir. Tebli¤’e göre dileyen iﬂletmeler, 31 Aral›k 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren y›ll›k veya ara
hesap döneminden baﬂlamak üzere, bu Tebli¤ hükümlerini uygulamaya baﬂlayabilirler. Bunun yan› s›ra, Tebli¤’in otuz
dördüncü K›s›m-Muhtelif Hükümler Ek Madde 1, mali tablo ve raporlar›n zorunlu olarak bu Tebli¤ hükümlerince
düzenlenece¤i ilk hesap döneminin baﬂ›na kadar geçen süre zarf›nda, mali tablo ve raporlar›n Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›’na (UFRS) göre düzenlenmesinin ve kamuya aç›klanmas›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme ve
ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu belirtmektedir.
Yeni Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle al›m gücünde oluﬂan de¤iﬂim sonucunda mali tablolardaki enflasyon
etkilerinin giderilmesi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine dayanmaktad›r. Tebli¤’e göre, hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para
birimiyle haz›rlanan mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m gücünde, geçmiﬂ raporlama dönemlerine ait
rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir.
Y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin baﬂ›ndaki
fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›n› aﬂmas› ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n, hesap döneminin
baﬂ›na göre %10 veya daha fazla bir oranda artmas› halinde içinde bulunulan y›ll›k hesap döneminden itibaren yüksek
enflasyon dönemi baﬂlar. Yukar›da belirtilen süreden daha k›sa bir sürede fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›na ulaﬂmas›
halinde de y›ll›k mali tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi baﬂlar.
Endeksleme iﬂlemi, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eﬂya Fiyat
Endeksi (TEFE)’nin esas al›nd›¤› düzeltme katsay›lar› ile yap›lmaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17.03.2005 tarih 11/367 nolu karar› ile yüksek enflasyon dönemi 2005 y›l› itibariyle sona
ermiﬂ olup 01.01.2005-31.12.2005 dönemi için ekli mali tablolar herhangi bir düzeltme iﬂlemine tabi tutulmam›ﬂt›r. Ekli
mali tablolardaki parasal olmayan k›ymetler 31.12.2004 tarihine kadar taﬂ›nm›ﬂ de¤erleri üzerinden mali tablolarda yer
almaktad›r. 2005 y›l› için herhangi bir düzeltme iﬂlemi yap›lmam›ﬂt›r.
Yukar›da bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli uygulamalar aﬂa¤›daki gibidir:
• Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde haz›rlanm›ﬂ mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m
gücünde, geçmiﬂ raporlama dönemlerine ait de¤erler ise, yine en son bilanço tarihine endekslenerek ifade
edilmektedir.
• Parasal varl›k ve borçlar, halihaz›rda, bilanço tarihindeki parasal birim ile ifade edildi¤inden, endekslenmemektedir.
• Parasal olmayan varl›k ve borçlar ile özsermaye hesaplar›, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak
endekslenmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› aktife girdi¤i y›l›n ilgili ay›n›n düzeltme katsay›lar› ile
endekslenmektedir.
• Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ay›n düzeltme katsay›lar› kullan›larak endekslenmektedir.
• Önceki dönem mali tablolar›, en son bilanço tarihindeki al›m gücüne getiren genel enflasyon endeksi kullan›larak
düzeltilmektedir.
• Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosuna net parasal kazanç veya zarar olarak dahil
edilmiﬂtir.
• Sermaye kalemlerinin düzeltiminden yeniden de¤erlemeden dolay› oluﬂan sermayeye bedelsiz ilavelerin etkileri iptal
edilmiﬂ ancak geçmiﬂ y›l kârlar› ve benzeri kalemlerin etkileri yasal tarihinden itibaren düzeltilmiﬂtir.
2.03. Konsolidasyon Esaslar›
Ba¤l› Ortakl›klar, ﬁirket’in ya do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde ﬂirketlerdeki
hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya oy kullanma hakk›n›n %50’den
fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle mali ve iﬂletme politikalar›n› ﬁirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u
ﬂirketleri ifade eder.
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31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Nominal YTL Üzerinden

Kartonsan
Dönkasan
Selka Holding
Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic.
Di¤er
Toplam Sermaye

Kartonsan
Kay›tl›
Oran
YTL

16,94
1
82,06
100

18.322.889
1.081.634
88.758.930
108.163.453

Dönkasan
Kay›tl›
Oran
YTL
49
3.174.882
1

64.793

50
100

3.239.675
6.479.350

Selka Holding
Kay›tl›
Oran
YTL
99,64 21.578.822

Selka ‹ç D›ﬂ
Kay›tl›
Oran
YTL

99,27 8.437.544
0.36
100

77.964
21.656.786

0,73
62.047
100 8.499.591

Konsolide iﬂlemi öncelikle Selka Holding ve Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ. aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Daha sonra Dönkasan
A.ﬁ.’nin müﬂterek yönetime tabi ﬂirket olmas› nedeniyle %50’si mali tablolara aktar›lm›ﬂ ve Kartonsan A.ﬁ. bünyesinde
tüm ﬂirketler konsolide edilmiﬂtir.
Az›nl›k haklar›, az›nl›k hissedarlar›n›n ba¤l› ortakl›klar›n net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlar›ndaki pay›n› gösterir.
Bu detaylar konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayr› olarak gösterilir. Az›nl›k haklar›na ait zararlar ba¤l› ortakl›klar›n
hisselerine ait az›nl›k ç›karlar›ndan fazla ise, az›nl›¤›n ba¤lay›c› yükümlülükleri olmad›¤› takdirde az›nl›klara ait zararlar
ço¤unlu¤un ç›karlar› aleyhine sonuçlanabilir.
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen Toplulu¤un net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat›
aras›ndaki fark› gösteren pozitif ﬂerefiye ve negatif ﬂerefiye, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleﬂen sat›n almalara
iliﬂkin ise aktifleﬂtirilmiﬂ ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine
kadar pozitif ﬂerefiye itfa pay› gider, negatif ﬂerefiye itfa pay› gelir yaz›lmak suretiyle gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.
SPK 25 Nolu Tebli¤ – “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleﬂen sat›n almalardan
kaynaklanan pozitif ﬂerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif ﬂerefiye gözden
geçirilerek varsa de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lmaktad›r. Yine ayn› tarihten sonra gerçekleﬂen sat›n almalara iliﬂkin iktisap
edilen tan›mlanabilir varl›k ve borçlar›n makul de¤erinde Toplulu¤un pay›n›n iktisap maliyetini aﬂmas›, di¤er bir ifadeyle
negatif ﬂerefiye oluﬂmas› söz konusu ise bu tutar oluﬂtu¤u dönemde gelir olarak kaydedilmektedir.
Buna göre, topluluk 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k hesap döneminin baﬂ›ndan itibaren (1 Ocak
2005), 31 Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleﬂmiﬂ iﬂlemlerden do¤an pozitif ﬂerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmuﬂ,
yine ayn› standart gere¤ince, önceki dönemlerde gerçekleﬂen iktisaplardan kaynaklanan negatif ﬂerefiyenin net kay›tl›
tutar› “Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›” hesab› ile iliﬂkilendirilmek suretiyle düzeltilmiﬂtir.
2.04. Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Gerekti¤i durumlarda cari dönem mali tablolar›ndaki s›n›fland›rma de¤iﬂiklikleri, tutarl› olmas› aç›s›ndan önceki dönem
mali tablolar›na da uygulan›r.
2.05. Netleﬂtirme/Mahsup
Mali tablolarda yer alan finansal varl›klar ve yükümlülükler, ilgili de¤erleri netleﬂtirmeye izin veren yasal bir yetkinin
olmas› ve de¤erlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olmas› ya da varl›¤›n gerçekleﬂmesi ile borcun yerine
getirilmesinin ayn› anda olmas› durumunda mali tablolarda net de¤erleri üzerinden gösterilmektedirler.
3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
3.01. Has›lat
Gelir, mal ve hizmet sat›ﬂlar›n›n faturalanm›ﬂ de¤erlerini içerir. Sat›ﬂlardan gelirler, sahiplikten kaynaklanan önemli risk
ve faydalar›n al›c›ya transfer edilmesi suretiyle mali tablolara dahil edilir. Sat›ﬂlarda önemli riskler ve faydalar mallar
al›c›ya teslim edildi¤inde ya da yasal sahiplik al›c›ya geçti¤inde devredilir. Net sat›ﬂlar, teslim edilmiﬂ mallar›n fatura
edilmiﬂ bedelinin, sat›ﬂ iadelerinden ve sat›ﬂ iskontolar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ halidir. Sat›ﬂlar›n içerisinde önemli bir
finansman maliyeti bulunmas› durumunda, makul bedel gelecekte oluﬂacak tahsilatlar›n, finansman maliyeti içerisinde
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yer alan gizli faiz oran› ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek de¤erleri ile nominal de¤erleri aras›ndaki fark tahakkuk
esas›na göre faiz geliri olarak de¤erlendirilir.
3.02. Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan›yla mali tablolara yans›t›l›r. Maliyet ayl›k a¤›rl›kl›
ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktad›r. Stoklar borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleﬂebilir de¤er sat›ﬂ
fiyat›ndan stoklar› sat›ﬂa haz›r hale getirebilmek için yap›lan giderlerle pazarlama ve sat›ﬂ giderleri düﬂüldükten sonraki
de¤erdir.
3.03. Maddi Varl›klar
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinden ve 2005 y›l›nda al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden
birikmiﬂ amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek yans›t›l›r.
Amortisman, normal amortisman metodu ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik
ömürler esas al›narak aﬂa¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.
Cinsi
Binalar
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Makine ve Tesisler
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Nakil Vas›talar›

31.12.2005 Oran (%)
2
4
10
20
20

31.12.2004 Oran (%)
2
4
10
20
20

Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebiyle amortisman ayr›lmamaktad›r.
Sabit k›ymetlerin sat›ﬂ› dolay›s›yla oluﬂan kâr ve zararlar net defter de¤erleriyle sat›ﬂ fiyat›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda
belirlenir ve faaliyet kâr›na dahil edilir.
Bak›m ve onar›m giderleri gerçekleﬂti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniﬂleme veya
gözle görünür bir geliﬂme sa¤l›yorsa aktifleﬂtirilir.
3.04. Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinden ve 2005 y›l›nda al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet
de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek yans›t›l›r.
Maddi olmayan duran varl›klar haklar; özel maliyet ve maddi olmayan di¤er duran varl›klar› içermektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar maliyetten itfa ve tükenme paylar›n›n düﬂülmesiyle ifade edilir. ‹tfa ve tükenme paylar›
beﬂ y›ll›k sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanmaktad›r.
3.05. Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Maddi duran varl›klar ile maddi olmayan duran varl›klar› da içeren di¤er duran varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin herhangi bir
olay ve de¤iﬂiklik sonucunda geri kazan›m tutarlar›n›n alt›nda kal›p kalmad›¤› incelenir. Net sat›ﬂ fiyat› ile kullan›m
de¤erinin yüksek olan› olarak belirlenen geri kazan›m tutar›n›n, kay›tl› de¤erin alt›nda kalmas› durumunda, kay›tl› de¤eri
geri kazan›m tutar›na getirecek de¤er düﬂüklü¤ü mali tablolara dahil edilir.
3.06. Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma giderleri genel olarak oluﬂtuklar› tarihte giderleﬂtirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir varl›¤›n elde
edilmesiyle, yap›m›yla veya üretimiyle do¤rudan iliﬂkilendirilebiliyor ise aktifleﬂtirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin
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aktifleﬂtirilmesi, ilgili varl›¤›n kullan›ma haz›r olma süreci devam etti¤i ve masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleﬂti¤i
zaman baﬂlamaktad›r. Borçlanma giderleri, varl›klar›n amaçlanan kullan›ma haz›r oluncaya kadar aktifleﬂtirilmektedirler.
Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili di¤er maliyetleri içermektedir.
3.07. Finansal Araçlar
Finansal varl›klar ilk kay›t tarihinde iﬂlem tarihi esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilirler. ‹lk kay›t tarihinden
sonraki raporlama dönemlerinde, Toplulu¤un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan finansal varl›klar,
iskonto edilmiﬂ maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar haricinde kalan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar olarak s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl› finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar dönem kâr zarar›nda muhasebeleﬂtirilir. Sat›lmaya haz›r
finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar ise, sat›ﬂa ya da sürekli de¤er düﬂüklü¤üne karar
verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir ve sat›ﬂta ya da de¤er düﬂüklü¤ünde daha önce özkaynaklar
içinde oluﬂan kümülatif kâr/zarar dönem kâr zarar›na intikal ettirilir.
1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen ve aktif bir piyasada oluﬂmuﬂ piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme
yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
düzeltilmiﬂ de¤erleri ile, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ise elde etme
de¤erleri ile ekli konsolide mali tablolarda gösterilmiﬂtir.
Aﬂa¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar
belirtilmiﬂtir.
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de¤erlenmiﬂlerdir. Bilançodaki nakit
ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleﬂebilir de¤erleriyle, etkin faiz oran› ile iskonto edilmiﬂ net gerçekleﬂebilir de¤erlerinden olas›
ﬂüpheli alacaklara iliﬂkin karﬂ›l›klar›n düﬂülmesi suretiyle gösterilmektedir. ﬁüpheli alacaklara iliﬂkin karﬂ›l›klar, Topluluk
Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmiﬂ tecrübeler ›ﬂ›¤›nda ve mevcut ekonomik
koﬂullar göz önünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaﬂ›ld›¤›
y›lda zarar kaydedilmektedir.
Kullan›lan krediler
Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte geçerli olan faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan
muhasebeleﬂtirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir ve oluﬂtuklar› dönemde ödenmeyen
k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.
Tahsilat riski
Toplulu¤un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Ticari alacaklar›n tamam›na yak›n› bayilerden
olan alacaklardan kaynaklanmaktad›r. Topluluk, bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuﬂ olup bu iﬂlemlerden
do¤an kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bayilerden yeterli
teminat al›nmas› kredi riskinin yönetiminde kullan›lan di¤er bir yöntemdir. Toplulu¤un önemli tutarlarda az say›da
müﬂteri yerine, çok say›da müﬂteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r. Ticari
alacaklar, Topluluk yönetimince geçmiﬂ tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne al›narak de¤erlendirilmekte ve
uygun oranda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara iliﬂkin risk,
söz konusu fonlar›n k›sa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.
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Likidite riski
Topluluk genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek, menkul
k›ymetlerini elden ç›kararak kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun
de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.
3.08. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri
Toplulu¤un 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle iﬂletme birleﬂmeleri kapsam›nda herhangi bir iﬂlemi
bulunmamaktad›r.
3.09. Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Topluluk, yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemleri ve bakiyeleri YTL’ye çevirirken iﬂlem tarihinde geçerli olan ilgili
kurlar› esas almaktad›r. Bilançoda yer alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki
döviz kurlar› kullan›larak YTL’ye çevrilmiﬂtir. Yabanc› para cinsinden olan iﬂlemlerin YTL’ye çevrilmesinden veya parasal
kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Topluluk genellikle mal al›m› yapt›¤› döviz cinsleri baz›nda mal sat›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirmektedir. Dolay›s›yla önemli bir kur
riski taﬂ›mamaktad›r.
3.10. Hisse Baﬂ›na Kazanç/Kay›p
Hisse baﬂ›na kazanç/kay›p, dönem net kâr›n›n/zarar›n›n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmaktad›r.
3.11. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Topluluk; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan
tutarlar› bu yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde mali tablo
dipnotlar›nda aç›klan›r.
3.12. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Karﬂ›l›klar ancak Toplulu¤un geçmiﬂten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal)
varsa, bu yükümlülük sebebiyle iﬂletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve
yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir ﬂekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb›
önem kazand›¤›nda, karﬂ›l›klar ileride oluﬂmas› muhtemel giderleri bugünkü piyasa de¤erlerine getiren ve gereken
durumlarda yükümlülü¤e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oran›yla indirgenmiﬂ de¤eriyle yans›t›lmaktad›r.
‹ndirgenmenin kullan›ld›¤› durumlarda, karﬂ›l›klardaki zaman fark›ndan kaynaklanan art›ﬂ faiz gideri olarak kay›tlara
al›nmaktad›r. Karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›nmas› gerekli tutar›n belirlenmesinde, bilanço tarihi itibariyle mevcut
yükümlülü¤ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar›n›n en gerçekçi tahmini esas al›n›r. Bu tahmin yap›l›rken mevcut
tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal›d›r.
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve mali tablo dipnotlar›nda aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l›
yükümlülük olarak iﬂleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma
ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ﬂarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir tahminin yap›lamad›¤› durumlar
hariç, olas›l›ktaki de¤iﬂikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar›nda karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›n›r.
3.13. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda, kullan›lan ilkeler, esaslar, varsay›mlar ve kurallar, SPK muhasebe
standartlar› ve SPK’n›n Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ine uygun olarak belirlenmekte ve tutarl› bir ﬂekilde uygulanmaktad›r.
Gerekli olmas› veya Toplulu¤un mali durumu, performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki iﬂlemlerin ve olaylar›n
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe
politikalar›nda de¤iﬂiklik yap›l›r. Muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤iﬂikliklerin önceki dönemleri etkilemesi
durumunda, söz konusu politika hep kullan›mdaym›ﬂ gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulan›r.
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Yap›lan politika de¤iﬂikli¤inin uygulanmas›, gelecek dönemlere de yans›mas› durumunda, ilgili politika de¤iﬂikli¤inin
etkileri, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemlerde mali tablolara al›n›r.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin yap›ld›¤›
koﬂullarda de¤iﬂiklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliﬂmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda tahminler
gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iﬂikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliﬂkinse, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari
dönemde, gelecek dönemlere de iliﬂkinse, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak, dönem kâr› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak ﬂekilde mali tablolara yans›t›l›r.
Muhasebe politikalar›n›n yanl›ﬂ uygulanmas›, bilgilerin yanl›ﬂ yorumlanmas›, dikkatten kaçmas› ve matematiksel
hatalar›n olmas› durumunda, hata tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Hatan›n fark edildi¤i dönemde kâr veya
zarar›n belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Hatan›n niteli¤i, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutar›,
karﬂ›laﬂt›rmal› bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarlar› konular›nda aç›klama yap›l›r.
3.14. Kiralama ‹ﬂlemleri
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Toplulu¤a ait bir varl›k olarak
görülür. Kiralayana karﬂ› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhüdü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluﬂturdu¤u finansal giderler, her muhasebe
dönemine düﬂen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca oluﬂtu¤u döneme ait
gelir tablosuna kaydedilir.
3.15. ‹liﬂkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda Toplulu¤un hissedarlar›, Kartonsan grubu ﬂirketleri; bunlar›n yöneticileri ayr›ca bu ﬂirketler
taraf›ndan kontrol edilen veya onlarla ilgili olan di¤er ﬂirketler iliﬂkili kuruluﬂ olarak kabul edilmiﬂtir. ‹liﬂkili taraflarla olan
iﬂlemler mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
3.16. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
ﬁirket ve ba¤l› ortakl›klar› kuﬂe karton sektöründe faaliyet gösterdi¤inden dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre
raporlamam›ﬂt›r.
3.17. ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri
Toplulu¤un faaliyet konusu gere¤i inﬂaat sözleﬂmelerine iliﬂkin hükümler kapsam›nda de¤erlenebilecek herhangi bir
iﬂlemi bulunmamaktad›r.
3.18. Durdurulan Faaliyetler
‹ﬂletmelerin, durdurulan faaliyetle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen varl›klar›n›n hemen hemen bütününe iliﬂkin ba¤lay›c› bir
sat›ﬂ sözleﬂmesine taraf olmas› ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organ›n›n durdurma ile ilgili olarak
ayr›nt›l› ve resmi bir plan› onaylamas› veya söz konusu planla ilgili duyuru yapmas› halinde kamuya aç›klama yap›l›r.
Durdurulan faaliyetlerin mali tablolara al›nma ve de¤erleme prensipleri konusunda varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü,
karﬂ›l›klar, ﬂarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler, maddi varl›klar ve çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar kapsam›ndaki ilgili
hükümlere uyulur.
3.19. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Hükümet teﬂvikleri, Toplulu¤un bu teﬂviklerle ilgili gerekleri yerine getirdi¤i ve bu teﬂvikin al›naca¤› ile ilgili makul bir
sebep oluﬂmad›¤› sürece muhasebeleﬂtirilmez.
Bu teﬂvikler karﬂ›lamalar› beklenen maliyetlerle eﬂleﬂecek ﬂekilde ilgili dönemde gelir olarak muhasebeleﬂtirilir.
Hükümetin sa¤lad›¤› teﬂviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebeleﬂtirilir.
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3.20. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› olarak elinde bulundurdu¤u gayrimenkullerin
listesi aﬂa¤›da belirtildi¤i gibidir.

‹li
‹stanbul
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
Toplam

‹lçesi
Gaziosmanpaﬂa
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz

Köyü
Hac›maﬂl›
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran

Mevkii
Koruluk
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere

Tapu m2
16.600,00
57.800,00
15.800,00
42.200,00
42.750,00
41.850,00
4.050,00
2.000,00

Al›ﬂ Tarihi
02.03.1998
28.04.1998
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
17.06.1997
28.04.1998

Düzeltilmiﬂ
Al›ﬂ Maliyet
De¤er
24.900
229.270
230.040 2.036.458
19.391
289.247
51.792
772.545
58.903
878.604
72.085
912.741
4.971
74.142
7.960
70.467
470.042 5.263.475

3.21. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Topluluk, Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. Toplulu¤un Kurum Kazanc› üzerinden istisna mahiyetindeki kazançlar
düﬂüldükten ve ilave mahiyetindeki gider kalemleri eklendikten sonra ortaya ç›kan matrah üzerinden %30 oran›nda
kurumlar vergisi hesaplanmaktad›r.
Ortaklara kâr da¤›t›m› nedeniyle oluﬂacak gelir vergisi kâr da¤›t›m› esnas›nda muhasebeleﬂtirilir.
3.22. Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, Topluluk, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve iﬂ kanununda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki
sebeplerle istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar›
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, tüm
çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak
iliﬂikteki mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
3.23. Emeklilik Planlar›
Toplulu¤un emeklilik planlar› baﬂl›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak iﬂlemi bulunmamaktad›r.
3.24 Tar›msal Faaliyetler
Toplulu¤un faaliyet konusu gere¤i tar›msal faaliyetler kapsam›nda herhangi bir iﬂlemi bulunmamaktad›r.
3.25. Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu için nakit ve nakit
benzeri de¤erler eldeki nakit, banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar› içermektedir.
4. HAZIR DE⁄ERLER
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Haz›r De¤erleri aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Nakit
Al›nan Çekler
Banka
Di¤er Haz›r De¤erler (Kredi Kart› Slip Alacaklar›)
Toplam
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31.12.2005
34.804
63.621.973
63.656.777

31.12.2004
7.151
168.234
48.768.186
48.943.571
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5. MENKUL KIYMETLER
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Menkul K›ymetleri aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (Hisse Senetleri)
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar›
Toplam

31.12.2005
1.661.009
176.570
1.837.579

31.12.2004
455.000
455.000

6. F‹NANSAL BORÇLAR
Toplulu¤un 31.12.2005 tarihi itibariyle Finansal Borçlar› yoktur. 31.12.2004 tarihi itibariyle Finansal Borçlar› aﬂa¤›daki
gibidir:
31.12.2004
Nev’i
Spot Kredi
Toplam

Döviz Tutar›
-

YTL Tutar›
357.385
357.385

Faiz Oran› (%)
Faizsiz

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ticari Alacaklar› aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ismi

31.12.2005
K›sa Vadeli
Uzun Vadeli
12.091.749
459.753
(152.653)
6.805
170.347
(170.347)
12.398.864
6.805

Ticari alacaklar (Grup d›ﬂ›)
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
ﬁüpheli Ticari Alacaklar
ﬁüpheli Ticari Alacak Karﬂ›l›¤› (-)
Toplam

31.12.2004
K›sa Vadeli
Uzun Vadeli
13.003.466
519.994
(301.708)
15
6.805
7.310
(170.348)
13.058.729
6.805

Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ticari Borçlar› aﬂa¤›daki gibidir;
Hesap ismi
Ticari borçlar (Grup d›ﬂ›)
Al›nan Depozito ve Teminatlar
Borç Prekontu (-)
Di¤er
Toplam

31.12.2005
4.701.986
12.000
(90.467)
22.882)
4.646.401

31.12.2004
4.541.562
10.000
(64.111)
54.450
4.541.901

Alacaklara karﬂ›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:

Cinsi
Teminat Senetleri
Teminat Çekleri
Kefalet
Teminat Mektubu
‹potekler
Toplam

YTL
100.000
100.000
10.000
12.689.100
12.909.100

31.12.2005
USD
450.000

EURO

YTL
195.596
33.735

520.000

234.000

970.000

234.000

151.868
2.000
383.199

31.12.2004
USD
57.000

EURO

87.500

35.443

144.500

35.443
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8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Toplulu¤un Finansal Kiralama Alaca¤› ve Borcu
bulunmamaktad›r.
9. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle iliﬂkili taraflardan alacaklar ve borçlar aﬂa¤›daki gibidir:
31.12.2005

1) ‹liﬂkili Taraflar
Ortaklar
Olmuksa
Dönkasan
Ba¤l› Ortakl›klar
Personel
Toplam
Genel Toplam

Ticari
338.791
338.791

Alacaklar
Ticari Olmayan
338.791

Ticari
1.517.063
1.517.063

Borçlar
Ticari Olmayan
61.039
375
61.414
1.578.477

Ticari
-

Alacaklar
Ticari Olmayan
-

Ticari
-

Borçlar
Ticari Olmayan
54.259
54.259
54.259

31.12.2004

1) ‹liﬂkili Taraflar
Ortaklar
Toplam
Genel Toplam

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Alacaklar aﬂa¤›daki gibidir. 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri
itibariyle Di¤er Borçlar hesab›nda bakiye bulunmamaktad›r.
Alacaklar
Hesap ‹smi
Di¤er
Toplam

31.12.2005
2.400
2.400

31.12.2004
1.500
1.500

11. CANLI VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Canl› Varl›¤› bulunmamaktad›r.
12. STOKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Stoklar› aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
‹lk Madde ve Malzeme
Yar› Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Di¤er Stoklar
Verilen Sipariﬂ Avanslar›
Toplam
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31.12.2005
10.728.775
505.136
19.410.495
1.213.155
93.168
433.701
32.384.430

31.12.2004
10.927.655
413.274
15.423.072
598.098
88.177
525.909
27.976.185
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13. DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
Toplulu¤un faaliyet alan›na inﬂaat girmedi¤inden böyle bir iﬂlem ve bakiye bulunmamaktad›r.
14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Kurumlar Vergisi:
Topluluk, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Toplulu¤un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini
vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleﬂik ﬂirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›:
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesinde belirlendi¤i ﬂekilde 2005 y›l› için geçerli olan Kurumlar Vergisi
oran› %30’dur.
2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 5035 say›l› kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 32.
madde ile 2004 y›l› kazançlar›n›n vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi oran› %33 olarak belirlenmiﬂtir.
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi
oran› 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25’ten %30’a yükseltilmiﬂtir. Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak
belirlenmiﬂtir.
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l taﬂ›nabilir. Ancak oluﬂan
zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyar›nca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyan› üzerine tarh olunur.
Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili
y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi
Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lan kâr paylar› üzerinden, tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki
ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj›
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi
stopaj›na tabi de¤ildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l›
olmaks›z›n yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ
yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas›
gerekmektedir. ﬁirket, kâr› yat›r›m indirimi istisnas› tutar›na ulaﬂ›ncaya dek, bu indirimden yararlanabilir. ﬁirketin kâr
etmemesi ya da zararda olmas› durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde edilecek kârlar üzerinden
hesaplanacak vergiden düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir. Bu durumda sonraki y›la taﬂ›nan yat›r›m indirimi tutar›
önceki y›l›n TEFE art›ﬂ oran›nda art›r›l›r.
Ertelenmiﬂ Vergi:
Topluluk vergiye esas yasal mali tablolar› ile SPK'ya göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifini muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu
farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile SPK'ya göre haz›rlanan mali tablolarda
farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
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Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda meydana gelen
farklar›ndan kaynaklanmaktad›r. Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n
ve peﬂin ödenen giderlerin yeniden de¤erlenmesi ile alacaklar›n reeskontu, k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, geçmiﬂ y›l
zararlar› ve yararlan›lacak yat›r›m indirimi tutarlar› üzerinden hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergiye ve kurumsal vergiye baz teﬂkil eden kalemler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir;

Sabit K›ymetler
Reeskont Gideri
Hisse Senetleri Borsa De¤er Art›ﬂ›
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Prekont Geliri
SPK Kur Fark›
Stok
Toplam Ertelenmiﬂ Vergi Alaca¤›/(Borcu)

Birikmiﬂ
Geçici
Farklar
14.507.797
152.653
1.215.297
3.691.571
77.599
5.053
788.461

31.12.2004 Tarihi ‹tibariyle Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü
Cari Dönem Ertelenmiﬂ Vergi
31.12.2005 Tarihi ‹tibariyle Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

31.12.2005
Ertelenmiﬂ
Vergi
Alaca¤›/(Borcu)
(4.352.339)
45.796
(364.589)
1.107.471
(27.143)
1.516
236.538
(3.352.750)

Birikmiﬂ
Geçici
Farklar
13.435.854
299.171
3.227.783
64.112
149.593

31.12.2004
Ertelenmiﬂ
Vergi
Alaca¤›/(Borcu)
(4.030.756)
89.751
968.335
(19.234)
44.878
(2.947.026)

(2.947.026)
(405.724)
(3.352.750)

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Cari Varl›klar (K›sa Vadeli)
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Varl›klar aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkuklar›
Devreden KDV
Di¤er KDV
Peﬂin Ödenen Vergiler
Di¤er
Toplam

31.12.2005
144.944
236.854
928.066
5.170.233
907
6.481.003

31.12.2004
1.151.880
4.596.934
2.049.873
6.646.807

Di¤er Cari Olmayan Varl›klar (Uzun Vadeli)
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Olmayan Varl›klar aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Gelecek Y›llara Ait Giderler
Toplam

31.12.2005
-

31.12.2004
40.942
40.942

31.12.2005
1.340.393
919.986
9.153
2.269.532

31.12.2004
1.048.314
1.151.881
358.637
2.558.832

Di¤er Yükümlülükler (K›sa Vadeli)
Hesap ‹smi
Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler
Di¤er KDV
Kamuya Olan Ertelenmiﬂ veya Taksitlendirilmiﬂ Borçlar
Di¤er
Toplam
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Di¤er Yükümlülükler (Uzun Vadeli)
Hesap ‹smi
Kamuya Olan Ertelenmiﬂ veya Taksitlendirilmiﬂ Borçlar
Toplam

31.12.2005
143
143

31.12.2004
143
143

31.12.2005
21
21

31.12.2004
21
341.346
341.367

‹lave
-

31.12.2005 Bakiye
4.871.796
4.871.796

16. F‹NANSAL VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Finansal Varl›klar aﬂa¤›daki gibidir:
ﬁirket ‹smi
Sekav Selüloz ve Ka¤›t Sanayi Vakf›
TSKB
Toplam
17. POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE
Pozitif ﬁerefiye
Ba¤l› Ortakl›k
Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret
Toplam

01.01.2005 Aç›l›ﬂ
4.871.796
4.871.796

Toplulu¤un Selka Holding’den 8.859.797 YTL Dönkasan’dan 628.351 YTL olmak üzere toplam 9.488.148 YTL tutar›nda
Negatif ﬁerefiyesi bulunmakta olup, bu tutar 31.12.2004 tarihinde Geçmiﬂ Y›llar Kârlar› ile iliﬂkilendirilerek gelir
kaydedilmiﬂtir.
18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Toplulu¤un 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› olarak elinde bulundurdu¤u gayrimenkullerin
listesi aﬂa¤›da belirtildi¤i gibidir.
31.12.2005

‹li
‹stanbul
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
Toplam

‹lçesi
Gaziosmanpaﬂa
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz

Köyü
Hac›maﬂl›
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran

Mevkii
Koruluk
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere

Tapu m2
16.600,00
57.800,00
15.800,00
42.200,00
42.750,00
41.850,00
4.050,00
2.000,00

Al›ﬂ Tarihi
02.03.1998
28.04.1998
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
17.06.1997
28.04.1998

Al›ﬂ Düzeltilmiﬂ
Maliyet
De¤er
24.900
229.270
230.040 2.036.458
19.391
289.247
51.792
772.545
58.903
878.604
72.085
912.741
4.971
74.142
7.960
70.467
470.042 5.263.475
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Cari Dönem arsa sat›ﬂlar› 1.509.317 YTL’dir.
31.12.2004

‹li
‹stanbul
‹stanbul
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
Toplam

‹lçesi
Gaziosmanpaﬂa
Çatalca
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz

Köyü
Hac›maﬂl›
Yeﬂilbay›r
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran
B.Kar›ﬂt›ran

Mevkii
Koruluk
Deve Düzlü¤ü
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere
U¤urludere

Tapu m2
16.600,00
23.162,00
57.800,00
15.800,00
42.200,00
42.750,00
41.850,00
4.050,00
2.000,00

Al›ﬂ Tarihi
02.03.1998
26.01.1998
28.04.1998
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
17.06.1997
28.04.1998

Al›ﬂ
Maliyet
24.900
150.702
230.040
19.391
51.792
58.903
72.085
4.971
7.960
620.744

Düzeltilmiﬂ
De¤er
229.270
1.509.316
2.036.458
289.247
772.545
878.604
912.741
74.142
70.467
6.772.792

19. MADD‹ VARLIKLAR
Dönem içerisinde maddi varl›k hareketleri aﬂa¤›daki gibidir;
Aktif De¤er
Hesap Ad›
Arsa ve Araziler
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine Tesis Cihazlar
Nakil Vas›talar›
Döﬂeme Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Verilen Sipariﬂ Avanslar›
Toplam

31.12.2004
5.246.786
4.779.897
45.938.417
268.161.448
1.943.058
8.945.094
11.131
892.092
433.084
336.351.006

Al›ﬂ
12.835
100.400
454.173
34.789
181.285
1.363
1.938.072
2.474.294
5.197.211

Transfer
2.921.627
(1.552.560)
(1.369.067)
-

Sat›ﬂ
1.515.959
1.877.823
142.294
472.437
3.209
4.011.722

31.12.2005
5.259.621
4.880.297
44.422.458
269.659.426
1.835.553
8.653.942
9.285
1.277.604
1.538.311
337.536.495

Dönem
31.12.2004 Amortisman›
3.400.422
137.252
14.338.011
888.449
234.305.333
7.980.877
1.463.360
156.098
8.179.808
303.925
7.891
1.393
261.694.823
9.467.993

Transfer
-

Sat›ﬂ
490.962
1.846.387
142.294
460.203
2.939.846

31.12.2005
3.537.673
14.735.497
240.439.823
1.477.164
8.023.530
9.284
268.222.970

1.071.876

69.313.525

Birikmiﬂ Amortismanlar

Hesap Ad›
Arsa ve Araziler
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine Tesis Cihazlar
Nakil Vas›talar›
Döﬂeme Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Toplam
Net De¤er
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
Aktif De¤er
Hesap Ad›
Haklar
Özel Maliyetler
Di¤er Maddi Olmayan MDV
Toplam

31.12.2004
795.303
107.410
8.711
911.424

Al›ﬂ
48.271
48.271

Transfer
-

Sat›ﬂ
-

31.12.2005
843.574
107.410
8.711
959.695

Transfer
-

Sat›ﬂ
-

31.12.2005
435.976
42.743
8.712
487.431

Birikmiﬂ Amortismanlar

Hesap Ad›
Haklar
Özel Maliyetler
Di¤er Maddi Olmayan MDV
Toplam
Net De¤er

Dönem
31.12.2004 Amortisman›
280.160
155.816
24.534
18.209
8.459
253
313.153
174.278
598.271

472.264

21. ALINAN AVANSLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Al›nan Avanslar aﬂa¤›daki gibidir:
Al›nan Avanslar
Al›nan Sipariﬂ Avanslar›
Toplam

31.12.2005
203.104
203.104

31.12.2004
443.981
443.981

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Toplulu¤un emeklilik planlar› baﬂl›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak iﬂlemi bulunmamaktad›r.
23. BORÇ KARﬁILIKLARI
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Borç Karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:
K›sa Vadeli
Vergi Karﬂ›l›¤›
Maliyet Karﬂ›l›¤›
Di¤er
Toplam

31.12.2005
5.744.189
424.006
6.168.194

31.12.2004
4.569.661
89.595
4.659.256

Uzun Vadeli
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Toplam

31.12.2005
3.691.571
3.691.571

31.12.2004
3.227.785
3.227.785

K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
ba¤l› olmaks›z›n iﬂine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k
hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaﬂ›na gelmiﬂ (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yaﬂ) personeline k›dem tazminat›
ödemesi yap›lmas› zorunludur.
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K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi
itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 1.727.- YTL tavan›na tabidir (31 Aral›k 2004: 1.575.- YTL).
Türkiye’de k›dem tazminat› karﬂ›l›¤› için fon oluﬂturma zorunlulu¤u olmad›¤›ndan dolay› mali tablolarda herhangi bir özel
fon ayr›lmam›ﬂt›r.
Net fark› reel iskonto oran›n› veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir.
Hesaplanan reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü
de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.
‹ste¤e ba¤l› iﬂten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Toplulu¤a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran›
da dikkate al›nmal›d›r.
Sonuç olarak, 31 Aral›k 2005 itibariyle 3.691.571.-YTL tutar›ndaki (2004: 3.227.785.- YTL) Toplulu¤un elemanlar›n›n
gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi
yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri, y›ll›k %14 D‹S faiz
oran› ve %10 enflasyon oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k %5,45 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir.
K›dem tazminat› hareketi aﬂa¤›daki gibidir;
Tutar
3.227.785
463.787
3.691.571

1 Ocak 2005 ‹tibariyle Karﬂ›l›k
Dönem gideri
31 Aral›k 2005 ‹tibariyle Karﬂ›l›k
24. ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR ZARAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›k d›ﬂ› paylar› aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar
Toplam

31.12.2005
136.132
136.132

31.12.2004
133.863
133.863

25. SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibar›yla Toplulu¤un sermaye ve ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir;
Ortak Ad›
Pak Holding A.ﬁ.
Asil G›da
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.ﬁ.
Selka Holding A.ﬁ.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ.
Alfamer G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Di¤er
Toplam

Pay Oran›
%26,14
%4,93
%19,93
%16,94
%0,96
%0,50
%30,60
%100

Hisse Tutar› (Nominal-YTL)
529.391,00
99.832,35
403.502,36
343.120,00
19.500,00
10.105,00
619.549,29
2.025.000,00

Hisse Tutar› (Düzeltilmiﬂ-YTL)
28.273.927,00
5.332.458,00
21.556.976,00
18.322.889,00
1.038.369,00
540.817,00
33.098.017,00
108.163.453,00

26. SERMAYE YEDEKLER‹
Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler”
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde özsermaye
grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.
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Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü
yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
Yukar›daki hususa göre Toplulu¤un Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ine göre kâr da¤›t›m›nda esas al›nacak özsermaye
tablosu 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle aﬂa¤›daki gibidir.
31.12.2005

Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Yasal Yedekler
Ola¤anüstü Yedekler
Net Dönem Kâr›
Geçmiﬂ Y›l Kârlar›/(Zararlar›)
Toplam Özsermaye

31.12.2005
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Fark›
106.138.453
(19.041.903)
456.583

31.12.2005
Tarihi
2.025.000
(362.620)
7.529
113.919.493
4.846.569
36.252.293
15.298.894
2.994.268
174.981.425

31.12.2005
Düzeltilmiﬂ
108.163.453
(19.404.523)
464.112
5.859.584
61.605.638
15.298.894
2.994.268
174.981.425

113.919.493

31.12.2004
Tarihi
2.025.000
(362.620)
7.529
113.919.493
3.614.945
32.988.076
13.253.096
165.445.519

31.12.2004
Düzeltilmiﬂ
108.163.453
(19.404.523)
464.112

31.12.2004
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Fark›
106.138.453
(19.041.903)
456.583

4.627.960
58.341.421
13.253.096
165.445.519

1.013.015
25.353.345
113.919.493

1.013.015
25.353.345

31.12.2004

Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Yasal Yedekler
Ola¤anüstü Yedekler
Geçmiﬂ Y›l Kârlar›
Toplam Özsermaye

27. KÂR YEDEKLER‹
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluﬂmaktad›r. Birinci
tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiﬂ Topluluk sermayesinin %20’sine ulaﬂ›ncaya kadar yasal dönem
kâr›n›n %5’i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal yedek akçeler, Topluluk sermayesinin %5’ini aﬂan tüm kâr pay›
da¤›t›mlar›n›n %10’u oran›nda ayr›lmaktad›r. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini
aﬂmad›¤› sürece da¤›t›lamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n karﬂ›lanmas›nda
kullan›labilirler. 31 Aral›k 2004 tarihinde Toplulu¤un yedek akçeleri 4.627.960 YTL olup 31 Aral›k 2005 tarihi mali
tablolar›nda Toplulu¤un yasal yedekleri toplam› 4.846.569 YTL’dir. Toplulu¤un ayr›ca 31.12.2004 tarihinde 32.998.076
YTL, 31.12.2005 tarihinde ise 36.252.293 YTL tutar›nda ola¤anüstü yede¤i bulunmaktad›r. (Düzeltilmiﬂ de¤erlere Not
26’da yer verilmiﬂtir.)
28. GEÇM‹ﬁ YIL KÂR/ZARARLARI
Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m On beﬂ madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleﬂtirme
iﬂleminde ortaya ç›kan ve “geçmiﬂ y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliﬂkin düzenlemeleri
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiﬂ mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi
olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmiﬂ y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr› ve
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da¤›t›lmam›ﬂ geçmiﬂ y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup
edilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Halka aç›k ﬂirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü ﬂekilde aﬂa¤›daki gibi yaparlar:
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ uyar›nca haz›rlanan mali tablolar esas
al›narak hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u
oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bu da¤›t›m ﬂirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit
olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %30’undan aﬂa¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit,
belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilecektir.
29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
Topluluk taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para cinslerine göre aﬂa¤›daki
gibidir:
Kasa ve Bankadaki Yabanc› Paralar:
31.12.2005
Döviz
Kasa
USD
EUR
Banka
USD
EUR
Toplam

Döviz Tutar›
900.000
116
5.066.629
1.967.338

YTL Karﬂ›l›¤›
1.391
1.206
184
9.921.553
6.798.403
3.123.150
9.922.944

31.12.2004
Döviz
Kasa
USD
EUR
Banka
USD
EUR
Toplam

Döviz Tutar›
70,00
724,75
4.617.999,63
3.987.317,8

YTL Karﬂ›l›¤›
1.417
94
1.323
13.481.152
6.197.120
7.284.032
13.482.569

Al›c›lar:
31.12.2005
Döviz
USD
EUR
Toplam
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31.12.2004
Döviz
USD
EUR
Toplam

Döviz Tutar›
971.356
2.625.591

YTL Karﬂ›l›¤›
3.309.499
2.203.851
5.513.350

Döviz Tutar›
4.601
652.447

YTL Karﬂ›l›¤›
6.204
1.040.784
1.046.988

Döviz Tutar›
19.099,14
646.323,57

YTL Karﬂ›l›¤›
19.014
1.186.392
1.205.406

Sat›c›lar:
31.12.2005
Döviz
USD
EUR
Toplam
31.12.2004
Döviz
USD
EUR
Toplam

30. DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
Toplulu¤un, 31.12.2005 tarihi itibariyle devlet teﬂvik ve yard›mlar› aﬂa¤›da belirtildi¤i gibidir.
Teﬂvik Belge Tarih ve No (Ek 16)
Yat›r›ma Baﬂlama Tarihi
Bitiﬂ Tarihi
Uzat›m Talebi
Yat›r›m›n Sektörü ve Konusu
Cinsi
Yeri
Yat›r›m Tutar›
Yat›r›m›n Finansman›
Yat›r›m›n Yararlanaca¤› Teﬂvik
‹hracat Taahhüdü
Döviz Kullan›m›

19.06.2000 Tarih 62984 Say›l›
23.03.2000
23.03.2002
ﬁirketin yat›r›m süresi 31.12.2003 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r. *
‹malat-Ka¤›t-Ka¤›t üretiminde at›k su ar›tma tesisi
Tevsii-Modernizasyon
Kocaeli-Geliﬂmiﬂ Yöre
419.500,00 YTL
%15 Özkaynaklar-%85 Yabanc› Kaynaklar
%100 Yat›r›m ‹ndirimi-%100 Gümrük Muafiyeti
10.000 ABD $ 2 y›ll›k toplam
0

* Yat›r›m teﬂvik belgesinin özel ﬂartlar bölümünde de belirtildi¤i gibi, firman›n 20.03.2002 tarih ve 22953 say›l› müracaat›
üzerine 21.12.2000 tarih ve 2000/1821 say›l› kararda de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair 11.02.2002 tarih ve 2002/3699 say›l›
karar›n 1. maddesine istinaden belgenin süresi 23.03.2003 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r.
Ancak, 15.05.2003 tarih, 25109 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2003/5591 say›l› karar ile 10.06.2002 tarihli ve
2002/4367 say›l› kararnamenin eki Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar’›n geçici 2’nci maddesinin ikinci f›kras›
yeniden düzenlenerek, bu karar›n yay›m› tarihinden önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yap›lanlar hariç olmak
üzere, yat›r›m süresi ek süreler dahil olmak üzere 01.01.2000-31.12.2003 (dahil) tarihleri aras›nda bitenlere, herhangi
bir mercie müracaat edilmeksizin ve teﬂvik belgeleri üzerinde herhangi bir iﬂlem yap›lmaks›z›n 31.12.2003 tarihine
kadar süre verilmiﬂ say›lmaktad›r.
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Firma bu belge kapsam›nda 2001 ve 2002 y›llar›nda toplam 925.006,58 YTL’l›k yat›r›m yapm›ﬂ olup gerçekleﬂen
de¤erler üzerinden yat›r›m›n tamamlama vizesinin yap›lmas› için T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› Teﬂvik ve
Uygulama Genel Müdürlü¤ü’ne 01.06.2004 tarih M‹M ‹D-BK-1181 say›l› yaz› ile baﬂvurmuﬂtur. ‹lgili tamamlama vizesi
baﬂvurusuna istinaden Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan 28.02.2005 tarih B.02.1.HM.O.TUGM-06/B-11655
say›l› Tamamlama Vizesi konulu yaz› ile ilgili Yat›r›m Teﬂvik Belgesinin gerçekleﬂen de¤erler üzerinden tamamlama
vizesi yap›lm›ﬂt›r.
Teﬂvik Belge Tarih ve No (Ek 6)
Yat›r›ma Baﬂlama Tarihi
Bitiﬂ Tarihi
Uzat›m Talebi
Yat›r›m›n Sektörü ve Konusu
Cinsi
Yeri
Yat›r›m Tutar›
Yat›r›m›n Finansman›
Yat›r›m›n Yararlanaca¤› Teﬂvik
‹hracat Taahhüdü
Döviz Kullan›m›

14.08.2001 Tarih 63858 A Say›l›
01.01.2000
31.12.2001
ﬁirketin yat›r›m süresi 31.12.2003 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r. *
‹malat-Ka¤›t-Ka¤›t üretiminde at›k su ar›tma tesisi
Tevsii-Modernizasyon-Yenileme
Kocaeli-Geliﬂmiﬂ Yöre
14.055.000,00-YTL
%54 Özkaynaklar-%46 Yabanc› Kaynaklar
%100 Yat›r›m ‹ndirimi-%100 Gümrük Muafiyeti
10.000 ABD $ 2 y›ll›k toplam
12.655.100 ABD $

* Yat›r›m teﬂvik belgesinin özel ﬂartlar bölümünde de belirtildi¤i gibi, firman›n 12.01.2001 tarih ve 4540 say›l› müracaat›
üzerine 21.12.2000 tarih ve 2000/1821 say›l› karar eki 2001/1 say›l› tebli¤’in 29. maddesine istinaden belge süresi
31.12.2001 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r.
Ancak, 21.02.2002 tarihi, 24678 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2002/3699 say›l› kararla, bu karar›n yay›m›
tarihinden önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yap›lanlar hariç olmak üzere, yat›r›m süresi 01.01.2001 ila
31.12.2001 (dahil) tarihleri aras›nda bitenlere, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teﬂvik belgeleri üzerinde
herhangi bir iﬂlem yap›lmaks›z›n 31.12.2002 tarihine kadar uzat›lan teﬂvik belgelerinin süresi bu kez 15.05.2003 tarih,
25109 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2003/5591 say›l› karar ile 10.06.2002 tarihli ve 2002/4367 say›l› kararnamenin
eki Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar’›n geçici 2’nci maddesinin ikinci f›kras› yeniden düzenlenerek, bu
karar›n yay›m› tarihinden önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yap›lanlar hariç olmak üzere, yat›r›m süresi ek süreler
dahil olmak üzere 01.01.2000 ila 31.12.2003 (dahil) tarihleri aras›nda bitenlere, herhangi bir mercie müracaat
edilmeksizin ve teﬂvik belgeleri üzerinde herhangi bir iﬂlem yap›lmaks›z›n 31.12.2003 tarihine kadar süre verilmiﬂ
say›lmaktad›r. Bu teﬂvik belgesinin tamamlama vizesinin yap›lmas› için firma 01.06.2004 tarih M‹M ‹D-BK-1180 say›l›
yaz› ile T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› Teﬂvik ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’ne baﬂvurmuﬂtur. ‹lgili tamamlama
vizesi baﬂvurusuna istinaden Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan 11.03.2005 tarih B.02.1.HM.O.TUGM-06/B14647 say›l› Tamamlama Vizesi konulu yaz› ile ilgili Yat›r›m Teﬂvik Belgesinin gerçekleﬂen de¤erler üzerinden
tamamlama vizesi yap›lm›ﬂt›r.
Teﬂvik Belge Tarih ve No (Ek 7)
Yat›r›ma Baﬂlama Tarihi
Bitiﬂ Tarihi
Yat›r›m›n Sektörü ve Konusu
Cinsi
Yeri
Yat›r›m Tutar›
Yat›r›m›n Finansman›
Yat›r›m›n Yararlanaca¤› Teﬂvik
‹hracat Taahhüdü
Döviz Kullan›m›
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19.08.2003 Tarih 72834 Say›l›
29.05.2003
18.04.2007
Enerji-Enerji ara buhar›ndan üretim yapan otoprodüktör santraller, kojenerasyon
Yenileme-Modernizasyon
Kocaeli-Geliﬂmiﬂ Yöre
7.004.658,00 YTL
%100 Özkaynaklar
%100 Gümrük Muafiyeti
1.000 ABD $ 2 y›ll›k toplam
2.780.000 ABD $
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31. KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Sat›c›lardan Al›nan Teminatlar
Teminat Cinsi
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Senedi
Teminat Senedi
Teminat Çekleri
‹potek Belgesi

Tutar›
35.443
61.000
163.896
57.000
407.986
2.000

Döviz Cinsi
EURO
YTL
YTL
USD
YTL
YTL

ﬁarta ba¤l› olaylar;
31.12.2005
1- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 1997-388 esas say› ile yine SSK taraf›ndan ﬂirket aleyhine aç›lan ve ﬂirket çal›ﬂan›
Nevzat Kardüz’ün 22.08.1993 tarihinde geçirdi¤i ve %25 maluliyeti ile sonuçlanan iﬂ kazas› sebebiyle aç›lan rücu
davas›d›r. Dava 1996 y›l›nda aç›lm›ﬂ, kusur tespiti yap›larak olayda ﬂirketin %40, sigortal›n›n %40 kusurlu oldu¤u ve
ayr›ca %20 oran›nda da kaç›n›lmazl›k oldu¤u belirlenmiﬂ ve karar verilmiﬂtir. Say›n avukat Bilgehan Taﬂman taraf›ndan
temyiz edilen karar Yarg›tay’ca bozulmuﬂtur. Bozma karar› gerekli tedaviyi yapmad›¤› iddia edilen SSK Hastanesi
personelinin de kusurunun olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›n›n gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
Karar›n bozulmas› üzerine 1997 y›l›nda mahkeme tekrar yarg›lamaya baﬂlam›ﬂ ise de hala sonuç al›namam›ﬂt›r. Sigortal›
iﬂçi defalarca adli t›p kurumuna ve SSK Yüksek Sa¤l›k Kurumuna sevk edilmiﬂ olup 14.06.2005 tarihli duruﬂmas›nda da
dosyan›n tekrar Yüksek Sa¤l›k Kurumu’nca incelenerek ve görüﬂülerek dönüﬂünün beklenmesine karar verilmiﬂtir.
Duruﬂma tarihi 07.03.2006
2- Kocaeli 1. ‹ﬂ mahkemesinde 2003-134 esas say› ile yukar›da SSK rücu davas›ndan bahsedilen sigortal› Nevzat
KARDÜZ taraf›ndan aç›lan maddi ve manevi tazminat talepli dava. Ad› geçen ﬂirket çal›ﬂan› bahis konusu davay›
14.03.2003 tarihinde açarak 40.000.-YTL maddi, 30.000.-YTL manevi tazminat talebinde bulunmuﬂtur. 17.05.2004
tarihinde 30.052.-YTL maddi 10.000.-YTL manevi tazminata karar verildi. Karar ﬂirket taraf›ndan tehir-i icra talepli olarak
temyiz edilerek Yarg›tay 21.Hukuk Dairesinin 2005/118 esas 2005/2039 karar say›l› Yarg›tay ilam› 22.04.2005 tarihinde
bozularak geri dönmüﬂtür. Bozma karar› sonras› Kocaeli 1. ‹ﬂ mahkemesinde 2005/394 esas say›s›n› alm›ﬂ olup
yarg›lamaya devam ediyor.Duruﬂma tarihi 27.02.2006
3- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2005/429 E say› ile Ufuk Dedeo¤lu taraf›ndan 04.05.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 100. -YTL k›dem tazminat›, 50.- YTL ücret alaca¤› 50.- YTL ücretli izin alaca¤›, 50.YTL. bayram, hafta tatili ve resmi tatil alacaklar›, 50.- YTL fazla mesai alaca¤› olmak üzere toplam 300.- YTL tazminat ve
alacak istemli aç›lan dava bilirkiﬂiye tevdii edilmiﬂtir. Duruﬂma tarihi 06.02.2006
4- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2005/763 E say› ile Recep Kesicio¤lu taraf›ndan 08.06.2005 tarihinde aç›lan fazlaya
iliﬂkin talep ve dava hakk› sakl› tutularak 400.- YTL k›dem tazminat›, 200.- YTL ihbar tazminat›, 100 YTL. y›ll›k ücretli izin
alaca¤›,100 YTL. resmi ve dini bayram ücret alaca¤›, 250.- YTL kötü niyet tazminat› olmak üzere toplam 1.050.- YTL
tazminat istemli aç›lan dava. Dava bilirkiﬂiye tevdii edilmiﬂtir.Duruﬂma tarihi 09.03.2006
5- ‹stanbul Asliye 2. Ticaret mahkemesinin 2003-250 esas nosunda kay›tl› olarak Kartonsan A.ﬁ. taraf›ndan evvelce
nakde tahvil edilen cem’an 37.150.-YTL’lik banka teminat mektubunun masraf ve faizleri ile birlikte tahsili z›mm›nda
Hayat Kimya A.ﬁ. taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. aleyhine aç›lm›ﬂ olan dava Kartonsan A.ﬁ. aleyhine neticelenmiﬂtir. Karar
temyiz edilmiﬂ olup Yarg›tay karar› beklenmektedir.
6- Hayat Kimya A.ﬁ. taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. aleyhinde mükerrer olarak ödediklerini iddia ettikleri 26.223.-YTL’nin
masraf ve faizi ile birlikte istirdad› talebiyle ‹stanbul Asliye 6. Ticaret mahkemesinin 2003-997 esas nosundan kay›tl›
olarak aç›lan bir dava devam etmektedir.
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7- Mopak Ka¤›t ve Karton San. ve Tic. A.ﬁ. aleyhinde ‹stanbul 2. Fikri ve s›nai haklar hukuk mahkemesinde ﬂirketin
tescilli markalar›na benzer olarak kullanmakta olduklar› markalar›n iptali z›mm›nda bir dava devam etmektedir.
8- ﬁirketin borçlusu Dipaﬂ Matbaac›l›k ve Ambalaj San. ve Tic. A.ﬁ. aleyhinde aç›lm›ﬂ olan davada 109.222.-YTL ﬂirket
lehine hükmedilmiﬂtir. Mali tablolarda ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› ayr›lm›ﬂt›r.
9- ﬁirketin borçlusu Artek Ka¤›tç›l›k A.ﬁ.’den intikal eden ve karﬂ›l›ks›z ç›kan 8.000.-YTL’lik çeklerle ilgili olarak keﬂideci
Ali Ayd›n hakk›nda aç›lan dava neticelenmiﬂ, daval› ödemede bulunmad›¤› için cezaevine konulmuﬂtur. Keﬂidecisi
Ömer ‹hsan Tekin olan 5.400.-YTL’lik karﬂ›l›ks›z çekler için aç›lan dava devam etmektedir.
10- Av. Mustafa Hattato¤lu ile ﬂirket aras›ndaki iliﬂki sona erdirildi¤inden Av. Mustafa Hattato¤lu ‹st. 8. ‹ﬂ Mahkemesinin
2005/169 say›l› dosyas› ile k›dem ve ihbar tazminat› taleplerini kapsayan ve ﬂimdilik kayd› ile 1.000 YTL’lik bir dava
açm›ﬂt›r.
11- Kocaeli 3. ‹ﬂ Mahkemesi 2005-429 E say› ile Ufuk Dedeo¤lu taraf›ndan 04.05.2005 tarihinde 100 YTL k›dem
tazminat›, 50 YTL ücret alaca¤› ve 450 YTL di¤er hak ve tazminat talebi ile aç›lan dava devam etmektedir.
12- Ba¤l› Ortakl›k Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic.A.ﬁ. aleyhinde iﬂ akdi sona erdirilmiﬂ olan Asl›han Çavuﬂlar taraf›ndan ‹stanbul
6. ‹ﬂ Mahkemesi 2004-888 E no ile “ﬂimdilik kayd›” ile k›dem, ihbar ve fazla mesai ücretlerinin kapsar mahiyette 8.786
YTL’lik alacak davas› olup dava devam etmektedir.
31.12.2004
1- ﬁirket müﬂterilerinden Dipaﬂ Matbaac›l›k ve Ambalaj San. ve Tic. A.ﬁ. aleyhine faizleriyle birlikte toplam 137.328- YTL
Tutar›ndaki alacak için 07/08/2002 tarihinde ‹stanbul 13’üncü icra müdürlü¤ünde takibe geçilmiﬂtir. Bu tutar için mali
tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Mahkemece yap›lan yarg›lama sonucunda 109.222-YTL için ﬂirket lehine karar verilmiﬂtir.
2- ﬁirket müﬂterilerinden Artek Ka¤›tç›l›k A.ﬁ den al›nan karﬂ›l›ks›z çeklerle ilgili olarak keﬂideci Ali Ayd›n ve Ömer ‹hsan
Tekin aleyhine ‹stanbul 6 ve 7 inci Asliye Ceza Mahkemelerinde ceza davas› aç›lm›ﬂt›r. Ali Ayd›n hakk›nda aç›lan
‹stanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinde aç›lan dava 12.09.2003 tarihinde san›¤›n karﬂ›l›ks›z çek keﬂide etmekten
mahkumiyeti ile sonuçlanm›ﬂt›r. ‹hsan Tekin aleyhine ‹stanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde aç›lan dava devam
etmektedir. 2000 Y›l›nda Artek Ka¤›tç›l›k A.ﬁ aleyhine aç›lan alacak davas› için ilgili y›l mali tablolar›nda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r. Aç›lan dava devam etmektedir.
Aktif De¤erler Üzerindeki Sigorta Tutar›
31.12.2005
Sigortalanan
Aktifin Cinsi
Bina
Bina
Makina Teçhizat
Makina Teçhizat
Demirbaﬂlar
Emtea
Kâr Kayb›
Taﬂ›tlar
Kasa
Ferdi Kaza
‹ﬂveren Mali Sorumluluk
3. ﬁah›s Mali Sorumluluk
Emniyeti Suistimal
Taﬂ›nan Para
Elektronik Cihaz
Makina K›r›lmas›
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Sigortalayan
ﬁirket
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.

Sigortaya Esas
Al›nan Tutar
27.295.724.- USD
290.000.- YTL
144.537.701.- USD
2.070.359.- YTL
565.000.- USD
25.700.000.- USD
20.000.000.- USD
871.000.- YTL
238.000.- USD
1.640.000.- USD
140.000.- USD
80.000.- USD
100.000.- USD
2.236.000.- USD
1.459.930.- USD
39.218.880.- USD

Sigorta
Baﬂlang›ç Tarihi
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005

Sigorta
Bitiﬂ Tarihi
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006
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31.12.2004
Sigortalanan
Aktifin Cinsi
Bina

Sigortalayan
ﬁirket
Aksigorta A.ﬁ.

Makina Tesis ve Cihaz

Aksigorta A.ﬁ.

Taﬂ›tlar
Demirbaﬂlar

Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.

Stoklar

Aksigorta A.ﬁ.

Kasa

Aksigorta A.ﬁ.

Ferdi Kaza

Aksigorta A.ﬁ.

3. ﬁah›s Mali Mesuliyet

Aksigorta A.ﬁ.

Emniyeti Suistimal
Makina K›r›lmas›
‹ﬂ Durmas›
Cam
Elektronik Cihaz
‹ﬂveren Mali Sorumluluk

Aksigorta
Aksigorta
Aksigorta
Aksigorta
Aksigorta
Aksigorta

Taﬂ›nan Para
Kâr Kayb›

Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.

A.ﬁ.
A.ﬁ.
A.ﬁ.
A.ﬁ.
A.ﬁ.
A.ﬁ.

Sigortaya Esas
Al›nan Tutar
28.045.000.- USD
1.225.000.- YTL
144.000.049.- USD
1.657.500.- YTL
1.955.766.- YTL
514.000.- USD
525.000.- YTL
25.700.000.- USD
550.000- YTL
639.000.- USD
262.500.- YTL
1.430.000.- USD
80.000- YTL
60.000.- USD
100.000- YTL
110.000.- USD
39.331.228.- USD
530.500.- YTL
9.500.- YTL
811.330.- USD
140.000- USD
656.000- YTL
2.205.000- USD
20.000.000.- USD

Sigorta
Baﬂlang›ç Tarihi
01.01.2004

Sigorta
Bitiﬂ Tarihi
31.12.2004

01.01.2004

31.12.2004

01.01.2004
01.01.2004

31.12.2004
31.12.2004

01.01.2004

31.12.2004

01.01.2004

31.12.2004

01.01.2004

31.12.2004

01.01.2004

31.12.2004

01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004

31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004

01.01.2004
01.01.2004

31.12.2004
31.12.2004

Erme Tarihi
31.03.2006
31.03.2006
31.03.2006

Kime Verildi¤i
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Döviz Tutar›
971.611
213.500
130.000

Sona Erme Tarihi
30.09.2005
30.09.2005
30.09.2005

Kime Verildi¤i
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Döviz Tutar›
765.000
444.000
130.000

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar› aﬂa¤›daki gibidir:
31.12.2005
Cinsi
Baﬂlang›ç Tarihi
Sona
Akreditif Taahhütleri EUR
01.01.2006
Akreditif Taahhütleri USD
01.01.2006
Akreditif Taahhütleri SFR
01.01.2006
31.12.2004
Cinsi
Akreditif Taahhütleri EUR
Akreditif Taahhütleri USD
Akreditif Taahhütleri SFR

Baﬂlang›ç Tarihi
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
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Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;
31.12.2005
‹potek/Teminat
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Toplam

Kime Verildi¤i
Derince Gümrük Müdürlü¤ü
Derince Gümrük Müdürlü¤ü
Derince Gümrük Müdürlü¤ü
Haydarpaﬂa Gümrük Müdürlü¤ü
Haydarpaﬂa Gümrük Müdürlü¤ü
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Kocaeli Elektrik A.ﬁ.
Kad›köy 4. ‹cra Müdürlü¤ü
Bo¤aziçi K.V. Dairesi

Ne ‹çin
Verildi¤i
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat

Veriliﬂ Tarihi
22.08.2000
11.01.2005
11.01.2005
16.04.1992
28.05.1992
05.03.1999
17.06.2003
26.11.2004
01.04.1993
08.12.2005
01.10.2003

Fek Edilece¤i
Tarih
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz

Kime Verildi¤i
Derince Gümrük Müdürlü¤ü
Derince Gümrük Müdürlü¤ü
Halkal› Gümrük Müdürlü¤ü
Haydarpaﬂa Gümrük Müdürlü¤ü
Haydarpaﬂa Gümrük Müdürlü¤ü
Kocaeli Gümrük Müdürlü¤ü
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Körfez Elektrik A.ﬁ.
Kocaeli Elekt. A.ﬁ.
Bo¤aziçi K.V. Dairesi
Merkez Gazete Bas›n
Tekel Sigara ‹ﬂletme Müdürlü¤ü
Il›cak Yay›n A.ﬁ.
Migros Türk A.ﬁ
Bo¤aziçi Elektrik A.ﬁ.
Kad›köy Belediyesi
Kad›köy Belediyesi
Tekel Sigara ‹ﬂletme Müdürlü¤ü

Ne ‹çin
Verildi¤i
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat

Veriliﬂ Tarihi
22.08.2000
28.12.1990
08.05.1992
16.04.1992
28.05.1992
10.01.2001
05.03.1999
17.06.2003
26.11.2004
01.04.1993
01.10.2003
28.01.2003
17.04.2003
27.08.2003
08.01.2004
24.03.2004
01.10.2004
15.10.2003
09.06.2004

Fek Edilece¤i
Tarih
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
31.04.2004
31.12.2003
31.01.2005
Süresiz
Süresiz
20.09.2004
Süresiz

Tarihi Tutar›
100.000,00
250.000,00
200.000,00
39,00
57,00
52.250,00
30.123,00
14.350,00
4.500,00
102.850,00
100.000,00
854.169,00

31.12.2004
‹potek/Teminat
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Teminat Mektubu
Toplam

32. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Bilanço dönemleri itibariyle herhangi bir iﬂletme birleﬂmesi olmam›ﬂt›r.
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Topluluk bölümlere göre raporlama yapmam›ﬂt›r.
34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Yoktur.
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Tarihi Tutar›
100.000
315
6
39
57
13.375
52.250
30.123
14.350
4.500
100.000
37.500
17.600
7.500
5.000
10.440
774
1.552
18.500
411.257
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35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Toplulu¤un durdurulan faaliyeti yoktur.
36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂlar
Yurt içi Sat›ﬂlar
Yurt d›ﬂ› Sat›ﬂlar
Di¤er Sat›ﬂlar
‹ndirimler
Sat›ﬂ Gelirleri (Net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Kâr›/Zarar›

01.01.2005-31.12.2005
82.165.722
29.861.515
4.695.791
(4.269.854)
112.453.174
(88.837.708)
23.615.466

37. FAAL‹YET G‹DERLER‹
Hesap ismi
Pazarlama Sat›ﬂ Da¤›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri

01.01.2005-31.12.2005
(3.517.525)
(5.961.097)
(9.478.622)

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
Di¤er Gelirler
Temettü Gelirleri
Faiz Geliri
Kur Fark› Gelirleri
Reeskont Faiz Gelirleri
Önceki Dönem Reeskont ‹ptali
Cari Y›l Sat›ﬂlar›ndan Elimine Edilen Faiz
Konusu Kalmayan Karﬂ›l›klar
Di¤er
Toplam Di¤er Gelirler
Di¤er Giderler
Kur Fark› Giderleri
Reeskont Faiz Giderleri
Önceki Dönem Prekont ‹ptali
Önceki Dönem Gider ve Zararlar›
Karﬂ›l›k Gideri
Çal›ﬂmayan K›s›m Gider ve Zararlar›
Di¤er
Toplam Di¤er Giderler
Di¤er Gelirler/(Giderler)-Net

01.01.2005-31.12.2005
104.266
8.830.969
1.425.438
90.467
301.708
1.378.108
8.620
1.855.007
13.994.582
(2.654.554)
(152.653)
(64.111)
(3.558)
(447.851)
(844.694)
(1.236.566)
(5.403.986)
8.590.596
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31.12.2005 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹
Finansman Giderleri:
K›sa Vadeli Borçlanma Gideri
Toplam Finansman Gideri

01.01.2005-31.12.2005
(1.276.365)
(1.276.365)

40. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
SPK 17.03.2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini
kamuoyuna duyurmuﬂtur. An›lan SPK tebli¤i uyar›nca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi
uygulamas› yap›lmad›¤› için, 2005 y›l›nda parasal kazanç kay›p oluﬂmamaktad›r.
41. VERG‹LER
Toplulu¤un 31.12.2005 tarihi itibariyle yasal vergi karﬂ›l›¤› 5.744.189 YTL olup Ertelenen Vergi Karﬂ›l›klar› Not:14’ de
aç›klanm›ﬂt›r.
42. H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
ﬁirketler mevcut hissedarlara birikmiﬂ kârlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
artt›rabilir. Hisse baﬂ›na kâr hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse
baﬂ›na kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse baﬂ›na esas kazanç, hissedarlara ait net kâr›n ç›kar›lm›ﬂ adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
aﬂa¤›daki ﬂekilde hesaplan›r:

Hissedarlara ait net kâr
Beheri 1. YTL nominal de¤erli hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (Not 25)

31 Aral›k 2005
15.298.894
2.025.000.000

Hisse baﬂ›na kâr (YTL)
Hisse baﬂ›na esas ve nispi kazanç aras›nda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktad›r.
43. NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmiﬂtir.
44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlaﬂ›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli baﬂka bir husus bulunmamaktad›r.
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2005 YILI KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹ (YTL)

Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› uyar›ca Seri XI, No: 25 Tebli¤ hükümlerine göre haz›rlanarak konsolide edilmiﬂ mali
tablolarda bulunan 2005 y›l› kâr›n›n, ana sözleﬂmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne al›narak, da¤›t›m› önerisi
aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi süresi içinde, mali mevzuatta de¤iﬂiklik olmas›
halinde, ortaklar›m›za da¤›t›lacak (brüt) kâr pay› oran›nda de¤iﬂiklik olmamas› ﬂart›yla, dönem kâr›ndan ayr›lacak vergi
ve yasal yükümlülüklerin do¤ru olarak hesaplanabilmesini teminen kâr da¤›t›m tablosunun yeniden düzenlenmesi ve kâr
da¤›t›m›na 03.04.2006 tarihinde baﬂlan›lmas› önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.
Cari Dönem
31/12/2005
A. DÖNEM KÂRI DA⁄ITIMI
1. Dönem Kâr›
2. Geçmiﬂ Y›l Zararlar›
3. Ödenecek Vergiler
- Kurumlar Vergisi
- Gelir Vergisi Kesintisi
- Di¤er Vergi ve Benzerleri (Kartonsan A.ﬁ. D›ﬂ› Ba¤l› Ortakl›k)
4. Di¤er ‹ndirimler (Genel Kurul Yap›lmayan Müﬂ. Yön. Tabi Ort. Kâr›)
5. Birinci Tertip Yasal Yedek
NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRI
6. Ortaklara Birinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
7. Memur ve ‹ﬂçilere Temettü
8. Yönetim Kuruluna Temettü
9. Ortaklara ‹kinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
10. II. Tertip Yasal Yedek
11. Statü Yedekleri
12. Özel Yedekler
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER

21.448.807
6.149.913
6.149.913

1.086.350

1.086.350
739.320
13.473.224
4.713.536

4.050.000
663.536
530.829

514.312

7.714.547

B. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
1. Ortaklara Pay
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
C. H‹SSE BAﬁINA KÂR (YTL/%)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine

0,006653
0,006653

%665
%665

D. H‹SSE BAﬁINA KÂR PAYI (YTL/%)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (Brüt)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (Net)
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (Brüt)
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (Net)

0,00200
0,00180
331,7701
298,5931

%200
%180
%33177009
%29859308

Vergi Kesintisi
405.000
66.354
53.083
524.437

Net Temettü
3.644.996
597.186
477.746
4.719.929

- Adi Hisse Senetleri
- ‹mtiyazl› Hisse Senetleri
- Yönetim Kurulu Temettü

Brüt Temettü
4.049.996
663.540
530.829
5.244.365
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
ﬁirketimiz 2005 y›l› faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yap›s› ve
ortakl›k yap›s› çerçevesinde uygulanmas›na çal›ﬂmaktad›r.
ﬁirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkelerini hem ﬂirket hem de pay sahipleri aç›s›ndan son derece olumlu görmektedir.
ﬁirket aç›s›ndan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin benimsenmiﬂ olmas›n›n düﬂük sermaye maliyeti, finansman imkanlar›n›n
ve likiditenin artmas›, ﬂirket imaj›n›n yükselmesi, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n ﬁirketimize ilgisinin artmas› yönünde
önemli f›rsatlar yarataca¤› düﬂünülmektedir. Pay sahipleri aç›s›ndan haklar›n› daha kolay kullanabilecekleri daha ﬂeffaf
bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi olduklar› bir yap› oluﬂacakt›r. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacakt›r.
ﬁirketimiz pay sahipleriyle olan iliﬂkilerini Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütmektedir. Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü’nce pay
sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kâr da¤›t›m önerileri vs. gibi
konularda bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r. ﬁirket ana sözleﬂmesine göre pay sahiplerinin haklar›n› k›s›tlay›c› (genel
kurula kat›l›m hakk›, oy hakk›, kâr pay› hakk›, paylar›n devri vs. gibi) hükümler bulunmamaktad›r. Her y›l detayl› olarak
haz›rlanan faaliyet raporlar› ve yasal mevzuat gere¤i aç›klanmas› zorunlu olan haller için yap›lan özel durum
aç›klamalar›yla pay sahiplerinin haklar› korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanmaktad›r.
ﬁirketimiz kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k konular›nda SPK’n›n düzenlemeleri kapsam›nda olmas› sebebiyle yasal
yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolar›n›, dipnotlar›n›, Ba¤›ms›z Denetim
Raporlar›n› kamuya aç›klamaktad›r. Ayr›ca ola¤anüstü durumlar söz konusu oldu¤unda ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’nda özel durum aç›klamalar› yapmaktad›r. ﬁirketimizin internet sitesi arac›l›¤› ile hem pay sahiplerinin hem de
kamunun ﬁirketimizle çok yönlü ba¤lant› kurmas› sa¤lanmaktad›r. ﬁirketimizin bunun d›ﬂ›nda bir bilgilendirme politikas›
oluﬂturulmam›ﬂ olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.
ﬁirketimiz menfaat sahipleri iliﬂkileri aç›s›ndan; çal›ﬂanlar›n›n yönetime kat›l›m›n› sa¤lay›c› alt kurullar oluﬂturarak ﬂirket
yönetimine kat›l›m› desteklemektedir.
ﬁirketimiz oluﬂturdu¤u insan kaynaklar› politikas›n› internet sitesinde kamuya aç›klam›ﬂt›r.
Müﬂterileri ile olan iliﬂkilerinde ise müﬂteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmakta, müﬂterilerin talep ve beklentilerini
dönemsel olarak yapt›¤› müﬂteri anketleri ile ölçmekte ve bu yönde kararlar oluﬂturmaktad›r.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
ﬁirketimizin pay sahipleri ile olan iliﬂkileri için özel bir birim oluﬂturulmam›ﬂ olup pay sahipleri ile olan iliﬂkiler Mali ‹ﬂler
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir. Bunun nedeni yat›r›mc›lar›n ﬁirketimize yo¤un bir bilgi ve soru baﬂvurusunda
bulunmamas›d›r. Yat›r›mc›lar›m›z taraf›ndan Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ümüze 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k olarak 100 adet soru
gelmiﬂtir. Bu sorulardan Sermaye Piyasas› Mevzuat› gere¤ince kamuya aç›klanmam›ﬂ bilgi talepleri
cevapland›r›lmamakta, bunun haricinde kalan di¤er kâr pay› ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki sorular›n tamam›
yan›tlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
ﬁirketimizin pay sahipleri ﬁirketimize telefon ve faks yoluyla ulaﬂarak bilgi taleplerini ve sorular›n› iletmektedirler.
Yat›r›mc›lar taraf›ndan ﬁirketimize 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 100 adet soru sorulmuﬂ olup sorular›n tamam›na yak›n bir k›sm›,
dönemsel kâr, hisse senedi fiyat hareketleri ve sermaye art›ﬂ› ile ilgili olmuﬂtur. Geri kalan sorular ise merkezi
kaydileﬂtirme ve hisse senedi de¤iﬂim iﬂlemleri ile temettü da¤›t›m konular›na iliﬂkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar
Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na uygun olarak henüz kamuya aç›klanmam›ﬂsa cevaplanmamakta, kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktad›r.
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Genel bilgilendirme yöntemi olarak ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda özel durum aç›klamalar› kullan›lmakta olup
elektronik ortam kullan›m›m›z 2005 y›l›nda artan bir oranda etkinleﬂmiﬂtir. Özel durum aç›klamalar›m›z ayn› zamanda
internet sitemizde de yay›nlanmaktad›r.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde; bireysel bir hak olarak “özel denetçi atanmas› talebi” düzenlenmemiﬂ olup ana
sözleﬂmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri dikkate al›nmaktad›r. ﬁirketimize 2005
y›l› içerisinde “özel denetçi tayin talebinde” bulunulmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
ﬁirketimiz 2005 y›l›nda 2004 y›l› faaliyetine iliﬂkin ola¤an genel kurulunu 30.03.2005 tarihinde gerçekleﬂtirmiﬂtir. Genel
kurulda toplam 2.025.000.000- adet hisse senedinden 1.416.654.712- adedinin kat›l›m› sonucu %69,95 oran›ndaki bir
ço¤unluk ile toplant› yap›lm›ﬂt›r. ﬁirketimizin genel kurul toplant›lar› için ana sözleﬂmesinde özel bir toplant› nisab›
belirlenmemiﬂ olup toplant› ve karar nisaplar›nda Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktad›r. Toplant›lara
iliﬂkin davetler ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ve 2 adet ulusal gazetede ilan yoluyla yap›lm›ﬂt›r. Bu davet
ilanlar›nda genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplant›s›na kat›lacak vekiller için vekaletname örne¤i, toplant›ya
giriﬂ için ortakl›k paylar›n› gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2004 y›l› faaliyetlerine ait mali
tablolar, yönetim kurulu, ba¤›ms›z denetçi ve murak›p raporlar›n›n hangi tarihte ve nerede ortaklar›n incelemesine haz›r
bulundurulaca¤› hususlar›nda bilgilere yer verilmiﬂtir.
ﬁirketimizin nama yaz›l› hisse senetleri mevcut olmad›¤›ndan ayr›ca bir davet ﬂekli yap›lmamaktad›r.
2004 y›l›na iliﬂkin olarak yap›lan genel kurulda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir soru sorulmam›ﬂ olup genel kurul
gündemine iliﬂkin yaz›l› öneriler verilmiﬂtir. Verilen öneriler genel kurul oyuna sunulmuﬂ ve oy birli¤i ile kabul edilmiﬂtir.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinin “yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul
seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplant›s›nda vazife taksimi yap›lmas› öngörülmektedir. Buna göre bölünme,
önemli tutarda mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› vs. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine
devredildi¤inden Türk Ticaret Kanunu’nun amir hükümleri sakl› kalmak kayd› ile ana sözleﬂmede bu iﬂlemlerin genel
kurulun karar› ile yap›lmas›na dair baﬂka bir hüküm bulunmamaktad›r.
ﬁirketimiz genel kurula kat›l›m› kolaylaﬂt›rmak için ana sözleﬂmeye uygun olarak hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay
içerisinde, ﬂirket merkezinin bulundu¤u yerde, önceki y›llar kat›l›m say›lar› ve ulaﬂ›m imkanlar› da dikkate al›narak uygun
özellikte bir mekanda yap›lmaktad›r.
ﬁirketimizin genel kurul toplant› tutanaklar› ﬂirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine aç›k
tutulmaktad›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda her hissenin bir adet oy hakk›
bulunmakta olup, oyda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r. Genel kurul toplant›lar›nda oylar aç›k ve el kald›rmak suretiyle
kullan›lmaktad›r. Ancak toplant›da haz›r bulunan ortaklar›n %10’unun talebi ile gizli oya baﬂvurulaca¤› öngörülmüﬂtür.
ﬁirketin karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisine sahip ortaklar› genel kurulda oy kullanmaktad›r. ﬁirket yönetim kurulunda az›nl›k paylar›
temsil edilmemekte olup ﬁirketimizin genel kurul toplant›lar›nda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre A grubu kurucu hisse senetlerinin kâr pay› imtiyaz› bulunmaktad›r. Her y›l birinci
temettünün hesab›na esas al›nan kârdan ödenmiﬂ sermayenin %10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n %5’i A grubu
hisse senedi sahiplerine kâr pay› olarak da¤›t›lmaktad›r. ﬁirketimizin kamuya aç›klanm›ﬂ bir kâr da¤›t›m politikas›
bulunmamakla beraber y›llar itibariyle tutarl› olarak uygulanmakta olan bir politika mevcuttur. ﬁirketimizin ilgili y›la ait
da¤›t›lacak kâr›; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay
sahipleri taraf›ndan belirlenmektedir.
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Genel kurullar her y›l hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yap›lmakta olup, kâr da¤›t›m› genel kurulda
al›nan da¤›t›m tarihi karar›na uygun olarak süresinde yap›lmaktad›r. Yönetim kurulunun kâr da¤›t›m teklifi, hisse baﬂ›na
kâr oranlar› faaliyet raporunda yer almaktad›r.
ﬁirketimiz yukar›da belirtilen ana sözleﬂmesinin kâr da¤›t›m›na iliﬂkin 25’inci maddesi hükümlerinde: “Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun tespit etti¤i miktar ve oranda birinci temettü ayr›l›r ve da¤›t›l›r” denmektedir. Buna istinaden Sermaye
Piyasas› Kurulu 2006 ve izleyen y›llarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamas› çerçevesinde kâr da¤›t›m
zorunlulu¤unu kald›rsa dahi ﬁirketimiz genel kurulunda aksine bir karar al›nmad›kça günün ekonomik koﬂullar› da
dikkate al›narak kâr da¤›t›lmaya devam edilecektir.
7. Paylar›n Devri
ﬁirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam› hamiline yaz›l› hisse senetlerinden oluﬂmakta olup
paylar›n devri hususunda ana sözleﬂmede k›s›tlay›c› hükümler bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Mevzuatla belirlenen hususlar d›ﬂ›nda kamuya aç›klanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikas›
oluﬂturulmam›ﬂt›r. Mevzuat›n aç›klanmas›n› zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve detayl› görüldü¤ünden dolay› bir
bilgilendirme politikas› oluﬂturulma yoluna gidilmemiﬂtir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirketimizin 2005 y›l›nda 20 adet özel durum aç›klamas› olmuﬂtur. Kamuyu ayd›nlatma esaslar› çerçevesinde özel
durum aç›klamalar›m›z›n tamam› yasal mevzuata uygun olarak süresinde yap›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 2005 y›l›nda 1 adet özel durum aç›klamas› ile ilgili ek aç›klama talebi olmuﬂtur.
Söz konusu ek aç›klama yeni bir özel durum aç›klamas› olarak kamuya aç›klanm›ﬂt›r. Özel durum aç›klamalar›m›z
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ile birlikte ﬁirketimizin internet sitesinde ayr›ca hissedarlar›m›z›n ve kamunun bilgisine
sunulmuﬂtur.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirketimizin internet adresi “www.kartonsan.com.tr”dir. ﬁirketimizin internet sitesinde hissedarlar›m›z›n düzenli ve kolay
ulaﬂ›mlar›n› sa¤lamak amac›yla yat›r›mc› iliﬂkileri linki oluﬂturulmuﬂtur. Bu link alt›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II.
bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilerden; geçmiﬂe yönelik ana sözleﬂme de¤iﬂiklikleri ile ilgili ticaret sicil gazeteleri
hariç olmak üzere tüm bilgi, rapor ve aç›klamalar yer almaktad›r.
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketimizin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahiplerinin dolayl› ve karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle kamuya
aç›klama yap›lmamaktad›r. ﬁirketimizin dönemsel mali tablolar› ve bu tablolara iliﬂkin dipnot ve raporlar›nda sadece
karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkilerinden ar›nd›r›lan ortakl›k yap›s› (nihai gerçek kiﬂilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ve ﬁirketimizin internet sitesinde kamuya aç›klanmaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
ﬁirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda; ﬁirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile genel
müdür ve genel müdür yard›mc›lar›m›z ve yönetim kurulu üyelerinin listesi yer almaktad›r.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ﬁirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu ayd›nlatma esaslar›
çerçevesinde özel durum aç›klamalar› yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporlar› ve bu
raporlar›n ayn› zamanda yay›nland›¤› internet sitemiz ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r.
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
ﬁirketimiz çeﬂitli kademedeki personelin yönetime kat›lmas› amac›yla departman baz›nda temsil edinilen, her ay düzenli
olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin kat›ld›¤› icra kurulu toplant›lar› yapmakta ve bu toplant›larda ilgili
konular hakk›nda görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar departmanlar taraf›ndan uygulanmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimiz tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliﬂen ve kat›l›mc›l›¤›n
ön planda tutuldu¤u bir insan kaynaklar› politikas› oluﬂturmuﬂtur. ﬁirket iﬂe al›m politikas› oluﬂturarak do¤ru iﬂe do¤ru
insan tercihi ile çal›ﬂanlar›n kariyer hedefleri ile birlikte kiﬂisel yeterliliklerini de dikkate al›narak ayn› durumdaki
personele f›rsat eﬂitli¤i sa¤lamaktad›r. Personel al›m› ile ilgili kriterler yaz›l› hale getirilmiﬂ ve personel al›mlar›nda bu
kriterlere uyulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n bilgi ve becerileri ile kiﬂisel geliﬂimlerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar›
yap›lmakta ve uygulanmaktad›r. ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak belirlenmiﬂ ve verimlili¤i art›r›c› ve
çal›ﬂma koﬂullar›nda iyileﬂtirme sa¤lay›c› önlemler al›nmaya devam edilmektedir. Çal›ﬂanlar›n moral motivasyonlar›n›n
yüksek tutulabilmesi amac›yla dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yap›lmakta ve çal›ﬂan mutlulu¤u art›r›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
ﬁirketimiz gerek müﬂterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini art›rmak amac›yla çok yönlü iletiﬂim
ile talep ve beklentilere cevap vermeye çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla müﬂteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler
yap›larak ve müﬂteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden ö¤renilmekte ve çözüm yollar› aranmaktad›r.
ﬁirketimizin üretti¤i ürünlerle ilgili olarak direkt müﬂteri ﬂikayetlerinin al›nd›¤› bir departman (‹nsan Kaynaklar› ve Kalite
Sistemleri Müdürlü¤ü) oluﬂturulmuﬂtur. Bu birime her türlü iletiﬂim arac›l›¤› ile kolayca ulaﬂ›m sa¤lanm›ﬂt›r. Yap›lan
incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
ﬁirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile üretim tesislerinin bulundu¤u alanda bulunan Kocaeli Kullar köyünde bir adet
ilkö¤retim okulu yapt›rm›ﬂ ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devretmiﬂtir. Her y›l belirli tutarlarda okulun giderleri karﬂ›lanarak
e¤itime katk›da bulunulmaktad›r.
ﬁirketimiz BVQI taraf›ndan verilen ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i sistemi
belgelerine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yap›lmas› gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek
çal›ﬂanlar›m›z›n güvenli¤i ve gerekse de çevreye olan duyarl›l›¤›m›z konusunda azam› özen gösterilmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r.
At›k su üretim tesisi ile proses suyunun do¤rudan deﬂarj› önlenmekte ve at›k su ar›t›m tesis ç›k›ﬂ de¤erleri sürekli
kontrol edilmektedir. Di¤er at›klar lisansl› firmalara verilerek ve lisansl› firmalarca geri kazan›m› ve imhas› sa¤lanarak
çevre kirlili¤i ile mücadele edilmektedir.
ﬁirketimiz karton üretiminde %90 oran›nda at›k ka¤›t kullanarak ekonomiye ve ormanlar›n korunmas›na katk›
sa¤lamaktad›r.
Her y›l fabrika üretim sahas› ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yap›larak gürültü seviyesinin
yasal limitler içinde kalmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.
ﬁirketimiz do¤algaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini zaman›nda yapt›rarak çevre
kirlili¤inin en aza indirilmesine katk›da bulunmaktad›r.
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ﬁirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolay› aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamaktad›r.
ﬁirketimiz ayr›ca üretim tesislerinin bulundu¤u bölgede bulunan spor klüplerine, belediyelere, dernek ve vak›flara
sosyal amaçl› yard›m sa¤lamaktad›r.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
ﬁirket yönetim kurulu aﬂa¤›daki isimlerden oluﬂmaktad›r:
Baﬂkan (Murahhas Aza): Ahmet Malaz
Baﬂkan Vekili: ‹brahim Mustafa ‹skender P›sak
Baﬂkan Vekili: Dr. Oktay Duran
Üye: Hatice Canan Pak
Üye: Ahmet Hüsamettin Ziler
Üye: Prof. Dr. Ünal Bozkurt
Üye: Bihlun Tamayl›gil
Üye: Asl› Balk›r
Üye: Sinan Ercan Gülçur
Üye: Ahmet Murat Malaz
Üye: Erdem Osman Cabi
Üye: Osman Tevfik Tümay
Üye: Ufuk Saka
Üye: Mehmet Talu Uray
Yönetim kurulu baﬂkan›m›z Sn. Ahmet Malaz ayn› zamanda murahhas aza olarak, Mehmet Talu Uray ise ﬁirketimizin
genel müdürü olarak icrada görev almaktad›r. Di¤er yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka görev veya görevler almas›n› s›n›rlay›c›
hükümler bulunmamaktad›r. ﬁirket genel kurulu taraf›ndan her y›l TTK’n›n 334 ve 335’inci maddesinde say›lan yetkiler
yönetim kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin
ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeli¤inden önce baﬂlam›ﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin ba¤›ms›zl›k konular› ele al›nmam›ﬂ olmakla birlikte, hissedarlar›
temsil eden üyelerle beraber ba¤›ms›z üyeler de görev yapmaktad›r. Ba¤›ms›z üyeler sektörde uzman kiﬂilerden
oluﬂmakta olup bilgi, beceri ve deneyimleri ile ﬂirket menfaatleri ve pay sahiplerinin ç›karlar›n› korumak esas gayesi ile
hareket etmektedirler.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirketin ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla
birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5
maddelerinde yer alan ilkelerle örtüﬂmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktad›r.
20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ﬁirketimiz misyon ve vizyonunu ISO 9001 kalite belgesi kapsam›nda ﬂirket politikas› olarak belirlemiﬂ, internet sitesi ve
faaliyet raporlar›nda yay›nlam›ﬂt›r. Buna göre ﬂirket politikas› aﬂa¤›daki gibidir;
Türkiye’de karton üretimi lideri, dünyada rekabetçi olma konumunu sürdürmeyi hedefleyen ﬁirketimiz;
• kalite–çevre–iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim sistemlerinin etkinli¤ini do¤ru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali
kaynaklar› kullanarak sürekli iyileﬂtirmeyi,
• müﬂterilerimizin istek ve beklentileri do¤rultusunda, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliﬂtirmeyi,
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• çal›ﬂanlar›m›z›n tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliﬂen,
paylaﬂan ve kat›l›mc› bir organizasyon olmay›,
• çevre kirlili¤ine neden olmamay›, do¤al kaynaklar› etkin ve verimli kullanmay›,
• tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymay›,
• çok yönlü iletiﬂimle müﬂterilerimiz, tedarikçilerimiz, çal›ﬂanlar›m›z, ortaklar›m›z ve toplumun güven ve memnuniyetlerini
devam ettirmeyi
taahhüt etmektedir.
Departman yöneticileri ve üst düzey yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulan stratejik hedefler her y›l bütçe çal›ﬂmalar›
çerçevesinde yönetim kuruluna sunularak onaylanmaktad›r. ‹ﬂleyiﬂ sürecinde departman hedefleri üst düzey yöneticiler
taraf›ndan de¤erlendirilerek ﬂirket nihai hedefleri oluﬂturulur. Oluﬂturulan ve onaylanan hedefler her ay yönetim kurulu
toplant›lar›nda de¤erlendirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirketimiz denetim komitesi ve murak›plar› taraf›ndan; yap›lan iﬂlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de
ﬂirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim mekanizmas›n›n
oluﬂturulmas› ile iç kontrol mekanizmas›n›n revize çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgeleri ile ilgili
olarak ba¤›ms›z d›ﬂ denetçiler taraf›ndan denetimler yap›lmakta ve görülen uygunsuzluklar ﬂirket üst düzey yönetimine
bildirilmektedir. Çok yönlü iletiﬂimle bildirilen problemlerin çözüm yollar› aranmakta ve politikalar oluﬂturulmaktad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde yönetim kurulunun vazife ve selahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er
yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› ana sözleﬂmede yer almamakla birlikte ﬁirketimiz genelinde tüm çal›ﬂanlar için üst
düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmiﬂtir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; yönetim kurulu toplant›lar› gerek görüldükçe her zaman yap›labilece¤i gibi en az ayda
bir yap›lma mecburiyeti bulunmaktad›r. 2005 y›l›nda en az ayda bir defa olmak üzere toplam 18 adet yönetim kurulu
toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
Üyeler genel müdürlük sekreterli¤i taraf›ndan toplant›lara yaz›l› olarak davet edilmektedir. Toplant› gündemi yönetim
kurulu baﬂkan›n›n üyeler ile yapt›¤› görüﬂmeler ile belirlenmektedir. Yönetim kurulu kararlar›n›n geçerli olabilmesi için
ana sözleﬂmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 14 üyeden oluﬂan yönetim kurulunun alm›ﬂ oldu¤u
kararlar›n geçerli olabilmesi için en az 11 üyenin karar lehinde oy kullanm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Yönetim kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet ﬂerhi koyma haklar› bulunmaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre yönetim kurulu üyelerinin kararlar› veto haklar› düzenlenmemiﬂtir.
24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde ﬂirketle iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤› ile ilgili
düzenlemeler mevcut olmay›p Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktad›r. ﬁirketimizin genel kurulunda
verilen önergeler sonucunda yönetim kurulu üyelerine TTK'n›n 334 ve 335’inci maddelerinde say›lan yetkiler yönetim
kurulu üyelerine verilmiﬂtir.
Her ne kadar yönetim kurulu üyelerinin ﬁirketimizle ticari iliﬂkileri bulunmakta ise de bu bak›mdan kendilerine ﬂirket
taraf›ndan ayr›cal›kl› bir muamele yap›lmamaktad›r. Müﬂterilerin tabi oldu¤u norm, prosedür ve haklar yönetim kurulu
üyeleri için de uygulanmaktad›r.
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25. Etik Kurallar
ﬁirket yönetim kurulu taraf›ndan ﬂirket ve çal›ﬂanlar› için tan›mlanm›ﬂ ve gerek çal›ﬂanlara ve kamuya aç›klanm›ﬂ etik
kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktad›r. Bununla birlikte çal›ﬂanlar için görev tan›mlar› oluﬂturulmuﬂ ve çal›ﬂma
hayat›nda kabul görmüﬂ prensipler do¤rultusunda söz ve davran›ﬂlar›nda yasalara, ahlaki de¤erlere, örf ve adetlere,
çevreye sayg›l› hareket etmeleri sa¤lanmaktad›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim kurulunca 2 kiﬂiden oluﬂan denetim komitesi oluﬂturulmuﬂtur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve
baﬂkaca komiteler oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluﬂmaktad›r. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul
görmüﬂ ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edece¤i prosedürlerin yaz›l› oldu¤u bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Denetim komitesi üyeleri icrac› olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.
Denetim komitesi; komite toplant›s› ertesinde komitenin faaliyetleri hakk›nda yaz›l› rapor vererek, komite toplant›s›n›n
özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktad›r.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sa¤lanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayal› bir ödüllendirme
uygulanmamaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; yönetim kurulu üyelerine her y›l birinci temettünün hesab›na esas al›nan kârdan ödenmiﬂ
sermayenin %10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n %4’ü tutar›nda yönetim kurulu üyelerine kâr pay› verilmektedir. Ayr›ca
yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklar›n›n tutar› her y›l genel kurul taraf›ndan belirlenmektedir. ﬁirket yönetim
kuruluna genel kurul karar›na göre 2005 y›l› için toplant› baﬂ›na 200-YTL brüt ücret ödenmiﬂtir.
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Ba¤›ms›z Denetçi
GÜREL‹ YEM‹NL‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak
No: 28 Kat: 19 Maslak Istanbul
Tel: (0212) 290 37 60
Faks: (0212) 290 37 96

Borsa
Kartonsan A.ﬁ.’nin hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) Ulusal Pazar›nda KARTN sembolü ile
iﬂlem görmektedir. Hisse senetlerine iliﬂkin bilgiler, günlük
gazetelerin ekonomi sayfalar›nda ve yat›r›m ﬂirketlerinin
internet portallar›nda yay›nlanmaktad›r.
Kartonsan y›ll›k raporlar› ve di¤er bilgiler aﬂa¤›daki
adresten temin edilebilece¤i gibi ﬁirketin
www.kartonsan.com.tr adresinde yay›nda bulunan web
sitesinden de elde edilebilir.

Vergi Tasdiki
GÜREL‹ YEM‹NL‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak
No: 28 Kat: 19 Maslak Istanbul
Tel: (0212) 290 37 60
Faks: (0212) 290 37 96

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

Kartonsan Hisse Senedinin 2005 Y›l› Performans›
Kartonsan’›n y›l sonu bilançosuna göre ödenmiﬂ
sermayesi 2.025 bin YTL’dir. ﬁirket sermayesi
2.025.000.000 adet hisseye bölünmüﬂ olup, bunlar›n
2.000’i A, 2.024.998.000’i B tertip hisse senedidir.

Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul
Kartonsan A.ﬁ.’nin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu 16 Mart
2006 Perﬂembe günü saat 13.30’da Sürmeli Oteli (Balo
Salonu) Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 3 Gayrettepe
34349 ‹stanbul adresinde yap›lacakt›r.

Kartonsan hisse senedinin 2005 y›l› performans›n›
gösteren grafik (‹MKB genel endeksi ile k›yasl› olarak)
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
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ﬁirketin hisse senedi 2005 y›l›nda yat›r›mc›s›na %23,33
oran›nda getiri sa¤lam›ﬂt›r. Hisse senedinin y›l içindeki en
düﬂük fiyat› 111 YTL; en yüksek fiyat› ise 202 YTL olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Hisse senedinin 2005 y›l›nda kaydetti¤i
ortalama fiyat 154,48 YTL olmuﬂtur. Hisse senedinin en
düﬂük ve en yüksek fiyatlar› yanda verilmiﬂtir.

YTL
01.01.2005-31.03.2005
01.04.2005-30.06.2005
01.07.2005-30.09.2005
01.10.2005-31.12.2005

EN DÜﬁÜK
137
111
137
147

EN YÜKSEK
202
170
178
188
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Genel Müdürlük
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5
Pak ‹ﬂ Merkezi, Kat 3
Gayrettepe 34349, ‹stanbul
Telefon: (0212) 273 20 00 (pbx)
Faks: (0212) 273 21 70 (Genel),
(0212) 273 21 60 (Pazarlama),
(0212) 273 21 63 (Sat›nalma)
Fabrika
Kullar Köyü, 41270 ‹zmit, Kocaeli
Telefon: (0262) 349 61 50
Faks: (0262) 349 33 00
Web’de Kartonsan www.kartonsan.com.tr
‹nternetten Kartonsan’la yaz›ﬂmak için:
Genel
Sipariﬂ
Pazarlama
Sat›nalma
‹nsan Kaynaklar›

kartonsan@kartonsan.com.tr
orders@kartonsan.com.tr
pazarlama@kartonsan.com.tr
satinalma@kartonsan.com.tr
insankaynaklari@kartonsan.com.tr
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