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1. Grup 
 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii 
A.Ş. (“Şirket”), toplam 14 bağlı ortaklık, 2 müşterek yönetime tabi işletme ve 2 
iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime 
başlamıştır. 1976 yılında T.İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve 
yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
Topluluğu'na katılmıştır. 

 
Şirket'in faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Üretim faaliyetleri 
Mersin ve Topkapı-İstanbul fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket'in tüm 
pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve Yönetim Merkezi” 
bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret sermaye 
şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket'in 
hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (“IMKB”) 1986 yılından beri 
işlem görmektedir. 

 

2. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üy eler  
 

Yönetim Kurulu 
 

Adı Soyadı    Görevi       
Mahmut Ekrem Barlas  Başkan   
Önder Topal     Başkan Yard.  
Asuman Akman   Üye  
İbrahim Babayiğit (*)   Üye     
İsmail Baba      Üye 
Dr. Yıldırım Teoman   Üye 
Zeynep Hansu Uçar (*)  Üye  

  
(*)İbrahim Babayiğit ve Zeynep Hansu Uçar denetimden sorumlu komite üyesidir.  
 
Yönetim Kurulu üyeleri 11/04/2011 tarihli Olağan Kurul Toplantısında 3 yıl görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Denetleme Kurulu  
 

Adı Soyadı    Görevi  
Mükremin Şimşek     Üye    
Cihan Sırmatel    Üye    

 
Denetim Kurulu üyeleri 11/04/2011 tarihli Olağan Kurul Toplantısında 1 yıl görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
 

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerini n Yetki ve Sınırı 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 19 ve 26 maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 
 
 

4. Üst Yöneticiler 
 
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Toplulu ğa Giri ş Tarihi  
Mahmut Ekrem Barlas Başkan 02.07.1979 

Serdar Özer 
Pazarlama ve Satış Bşk. 
Yrd. 02.05.1988 

Abdullah Kılınç Üretim Bşk. Yrd. 20.05.1992 
İsmail Baba Mali İşler Direktörü 26.02.1981 

Ümit Hakkı Aydoğan 
Rusya Operasyonlar Satış 
Pazarlama Bşk. Yrd.     22.12.2004 

Baha Taşköy 
Rusya Operasyonlar 
Üretim Bşk Yrd. 07.04.1988 

Okan Turan 
Rusya Operasyonlar Mali 
İşler Bşk.Yrd. 22.01.2008 

İrfan Halil Kürkçü İnsan Kaynakları Direktörü 19.04.2010 
Hasan Tuğrul Misoğlu Geliştirme Direktörü 01.04.1988 
Bülent Aydın Planlama Direktörü 20.10.2011 
 
 
 
 
5. Yatırımlardaki Geli şmeler  
 

Ocak-Mart döneminde 32 milyon USD yatırım harcaması yapılmıştır. 
 
 
 



  

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 
 

Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 
çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 346.248.380 
(Üçyüzkırkaltımilyonikiyüzkırksekizbinüç yüzseksen) TL’dir. 

  
 
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB’de 
işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları’nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyumla ilgili beyan ve uyum raporlarına yer vermeleri uygun 
görülmüş ve bu çerçevede, “Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları”, 
şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.  

 
Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın 
sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve 
işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini 
ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm 
paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine 
bağlı olarak, sözkonusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi 
Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen 
çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 
 

8.  Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artı şı, Esas Sözle şmede      
      Yapılan Değişiklikler ve Kar Da ğıtımları 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI, No.29 “Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2011 yılı 
konsolide bilançomuzda yer alan 134,292,861.98 TL. tutarındaki 2011 yılı net 
konsolide bilanço kârımızın, 51.937.257,00– TL’si I.temettü, kurucu intifa 
senetlerine brüt 6.188.044,69- TL, B grubu hisselerine brüt 1.547.011,17-TL olmak 
üzere toplam 59.672.312,86 -TL temettünün dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifi 
19/04/2012 tarhinde yayınlanmış ve 17/05/2012 tarihinde yapılacak olan genel 
kurulu’da kesinleşecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
9. Sektörel Geli şmeler ve Faaliyetler ile ilgili bilgiler 

 
 
Küresel ekonomik kriz 2009 yılındaki derinleşmenin ardından 2010’da durağan bir 
toparlanma süreci izlenmiş; 2011 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren 
ekonomik belirsizlikler ve kriz senaryoları tekrardan ekonomi gündemlerini meşgul 
etmeye başlamıştır.  
 
Avrupa’daki ekonomilerin temel sorunu olan yüksek borçluluk oranları, 
Yunanistan’ın uzun süredir tartışılan temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya 
gelmesi sonrasında daha da ön plana çıkmıştır. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin 
liderleri sorunun çözümünde ortak bir anlayışla çözüm bulma konusunda yaşadığı 
güçlükler halen devam etmektedir. Bu belirsizlik hali yüksek borç yükü altındaki 
diğer Avrupa ülkelerinin ve nihayetinde Avrupa’nın ekonomik birliğinin geleceği 
konusundaki kaygıları körüklemektedir. Bu durumun genelde pazar ekonomisinin 
özellikle finansal piyasa ayağının yeniden yapılanması, özelde ise AB ve 
Euro’nun geleceğinin sürdürülebilir kılmak üzere yeni kural ve kurullara 
bağlanması beklenmektedir. 
 
Kıtanın diğer tarafında ise A.B.D. yüksek borç yükü ve durgunluk ile aşanlı 
mücadele ederken, Standart & Poor’s 70 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin notunda 
indirime gitmiştir. Siyasi araneda A.B.D ile İran arasında yaşanan gerginlikler ve 
olası bir çatışma ihtimali 2012’nin ilk çeyreğinde manşetten düşmüş olsa da 
belirleyicidir. Bu noktada öne çıkan risk unsuru İran’ın petrol arzını kesme tehdidi 
ve bu tehdidin petrol fiyatlarına yansıması olarak görülmektedir.  
 
Geçen yıl ekonomik büyümeye devam eden gelişmekte olan piyasaların durumu, 
ilk çeyrekte de devam etmiştir. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki borç sorunlarının 
devam etmesi ve yapısal değişiklikler gerektirecek olması nedeniyle talebin eski 
seviyelerinde olamayabileceği gerçeği, ekonomisi ihracattan beslenen Çin’i iç 
tüketimini artırmak, gelir seviyesini iyileştirmek, ekonominin finansmanında kamu 
müdahalesinin yerini pazar koşullarına bırakması gibi yapısal değişimlere 
zorlamaktadır.  
 
2010 ve 2011 yılında sırasıyla % 5,3 ve % 3,9 büyüyen dünya ekonomisinin, 
2012 yılında da % 3,5 düzeyinde bir büyüme göstermesi beklenmektedir.  Bu 
büyümede gelişmekte olan ülkelerin % 5,7 ile yine dinamik unsuru oluşturması, 
gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinin ise %1,4 ile düşük seviyelerde 
gerçekleşmesi beklenmektedir.  
 
Emtia fiyatları, genel ekonomik büyümeden değil ama üretim sektöründeki stok 
seviyelerinin yükselmesi sonucu yüksek seyrini korumaktadır. Ancak kalıcı ve 



  

yüksek tempolu büyümenin gecikmesine bağlı olarak emtia fiyatlarının özellikle 
yılın ikinci yarısında düşmeye başlaması beklenmektedir.  
 
Küresel ekonomik krizle derinleşen -özellikle- gelişmiş ülkelerdeki işsizlik sorunu 
henüz sürdürülebilir düzeye gelmemiştir. A.B.D ekonomisi Büyük Depresyon’dan 
bu yana en uzun süreli yüksek işsizlik dönemini yaşamakta ve bu süreç halen 
devam etmektedir. Avrupa ekonomilerinde ise işsizlik -İspanya örneğinde olduğu 
gibi- çok tahrip edici boyutlardadır. Satınalma gücünün yaşadığı zayıflığın 
yanısıra işsizliğin bu yüksek boyutlarda seyri Yunanistan, İtalya, Fransa, Hollanda 
örneklerinde yaşandığı gibi hızlı siyasi iktidar değişimlerini de tetiklemektedir. 
 
Hem özel sektörde, hem de kamuda yüksek borçluluk oranları, büyümesini dış 
kaynak transferine bağlamış ekonomilerin temel sorununu oluşturmaktadır. Bu 
oranı sürdürülebilir bir düzeye indirmeye yönelik politikalar Yunanistan başta 
olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde devlet yardımları ve sosyal harcamaların 
düşürülmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak iç talep baskılanmaktadır.   
 
2012, küresel ekonomi için oldukça fazla belirsizliklerin hakim olduğu bir yıldır. 
Genel eğilim daha önceki kadar şiddetli olmasa da kısmi bir daralmanın 
yaşanacağı yönündedir. 2010 ve 2011’de gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 
üretim artışlarının kalıcı olamayabileceği ve birçok gelişmiş ülkelerdeki yüksek 
borç yükü dolayısıyla mali sıkılaştırma politikalarının uygulanmaya başlanması 
söz konusu belirsizliklerin temel tetikleyicisidir. ABD ve Avrupa’da ekonomiyi 
canlandırma ve finansal sektöre yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla uygulanan 
canlandırma paketlerinin 2012’de yerini çoğunlukla sıkılaştırma önlemlerine 
bırakması beklenmektedir. BRIC ve diğer gelişmekte olan ülkeler için ise 
görünüm daha parlak olmakla birlikte ihracata dayalı büyüyen ekonomiler için dış 
talep eksikliği önemli bir risk unsuru olarak görülmektedir. Bu ülkelerin 2012’de iç 
talebi canlandırmaya yönelik politikaları hayata geçirmeleri kuvvetle olasıdır. 
 
2011 ilk çeyrekde %11,9, ikinci çeyrekde % 9,1, üçüncü çeyrekde % 8,4 büyüyen 
ve dünya ekonomisinden %1,1 pay alan Türkiye ekonomik büyümesi son 
çeyrekte de %5,2 olarak gerçekleşmiş, yıllık büyüme % 8,5 olmuştur. İç talebin 
canlı seyretmesi büyüme oranı üzerinde etkili olmuştur.  
 
Büyümenin sermaye girişleri ile finansmanı, dolayısıyla da sürdürülebilirliği 2011 
yılında tanık olduğumuz yüksek (GSMH’nin yaklaşık % 10’u) cari açık seviyesi 
nedeni ile sıkça tartışılmaktadır. Kasım 2011’den bu yana cari açıkta yaşanan 
daralma ise 2012 yılı için “yumuşak iniş” söylemlerini beraberinde getirmiştir. Yılın 
başında elde edilen tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü 
göstergeler bu söylemi destekler nitelikte ekonomide tedrici bir yavaşlama olacağı 
yönünde beklentileri güçlendirmekte; uluslararası kurumların 2012 yılı büyüme 
tahminleri % 3 seviyelerinde gezinmektedir. 2012-2014 Orta Vadeli Program’da 
ise büyüme hedefi % 4’dür.  



  

 
Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirasının değer kaybıyla artışa geçen 
enflasyon,  2011 yılını % 10,45 ile hedeflenen düzeyin üzerinde kapatmış ve 
dünya ortalamasının iki katından daha fazla artmıştır. 2012 ilk çeyreğinde çok 
küçük bir azalışla düşme temposuna giren enflasyon yıllık düzeyi % 10,43 
olmuştur. Bu gelişmeler, TCMB’nin fiyat istikrarına yönelik politikalara ağırlık 
vererek döviz piyasalarına yoğun müdahalesine neden olmuştur. Nisan 2012’de 
yayımlanan Enflasyon Raporu’nda kurum, enflasyon görünümünün hedeflere 
uyumu için para politikasındaki sıkı duruşun bir müddet daha devam etmesi 
gerektiğini vurgulamış ve 2012 yılı için orta noktası % 6,5 olan bir tahmin aralığı 
açıklamıştır. 
 
Şüphesiz Türkiye ekonomisinin en başarılı olduğu alanların başında kamu 
maliyesi gelmektedir. Kısmen tek seferlik gelir akışlarına (özelleştirmeler, vergi 
afları, vb.) dayalı da olsa kamu maliyesindeki disiplinli duruş sayesinde hem 
merkezi yönetim bütçe açığı, hem de kamu borçluluğunun milli gelir içindeki payı 
gerilemiştir. Böylece bütçe açığının GSYH’ye oranı % 1,4 olarak gerçekleşmiştir, 
brüt kamu borç stoğunun GSMH’ye oranı ise % 39 gibi yönetilebilir düzeylerdedir. 
2012 yılında disiplinin devam ettirilmesi Türkiye’yi, borç sorunları ile çalkalanan 
gelişmiş ekonomiler arasından olumlu yönde ayrıştıracağı muhakkaktır. 
 
İşsizlik şiddeti azalmış olsa da halen daha tehditkar boyutlardadır. 2012 Ocak 
dönemi verilerine göre % 10,2 olan genel işsizliğin (tarım dışı işsizlik % 12,4) % 
8’lerin altına düşmesi halinde bir refah artışı ve sürdürülebilir bir kalkınmadan 
bahsedilebilecektir. 
 
Türkiye’de ekonomik büyümenin dış kaynaklarla finanse edilmesi aynı zamanda 
ülke dışındaki gelişmelere karşı kırılganlığı da artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa 
ve A.B.D.’deki gelişmeler 2012 yılı ekonomik performans üzerinde belirleyici 
olacaktır. A.B.D.’de parasal genişlemenin devam etmesi sermaye girişlerinin 
güçlü seyretmesine, yurtiçinde kredi artışının devam etmesine ve ihracat 
performansına da bağlı olarak yüksek büyüme yakalanmasına yardımcı olacaktır. 
Ancak Avrupa’da derinleşen bir kriz,  hem ihracatımıza olumsuz etki edecek hem 
de sıcak paranın (kısa vadeli sermaye girişleri) kaçmasına neden olarak 
ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, her iki senaryoda da, enerjide dışa 
bağımlılığımız nedeniyle 125 $’a yükselen petrol fiyatlarının önümüzdeki 
dönemdeki seyri performansı belirleyecek unsurlardan bir tanesi olacaktır. 
 
Sonuç olarak büyümenin sürdürülmesi için gerekli kaynak ihtiyacının tasarruf 
oranın düşüklüğü nedeniyle dış kaynaklardan sağlanması zorunluluğu; 
ekonomide değer üretiminin bütün aşamalarında rasyonel davranmayı zorunlu 
kılmaktadır.  
 



  

Genel ekonomik durumun dışında girdi verdiğimiz bazı ana sektörler açısından 
ise genel görünüm şöyledir:  
 
 
Perakende: Perakende sektörü ciroları 2011’de yıllık bazda % 9 artış göstermiştir. 
Yıllık % 18 ciro artışı ile gıda dışı perakende sektörün itici gücü olmuş, gıda 
perakendesinde cirolarda yıllık bazda sadece % 3 artış gerçekleşmiştir.  Sektörün 
istihdamı, yıllık bazda % 12 artışla 600 bin kişiye yükselmiştir. Dünya 
ekonomisindeki durgun görünüme rağmen açılacak AVM’ler ve güven artışı 
sayesinde 2012 yılında da güçlü bir büyüme beklenmektedir.  
 
Turizm: 2011 yılında turizm gelirlerinde yaklaşık % 11 artış gerçekleşmiş ve 
23 milyar $’lık gelir elde edilmiştir. Çıkış yapan turist sayısında % 10’luk artış 
yaşanan ülkemizde turizm önümüzdeki dönemde uzun vadeli stratejik konulardan 
birisi olarak görülmekte ve 2023 yılı için 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar $ gelir 
hedefi telafuz edilmektedir. 
 
Bu rapora konu faaliyet döneminde küresel krizin pazar ekonomilerini yeniden ve 
köklü bir şekilde yapılandıracak bir nitelikte olduğu ve bu sürecin uzayacağı net 
bir şekilde anlaşılmıştır.  Net olan bir başka olgu ise, beklentilerin faaliyet 
döneminde karamsar bir şekilde aşağıya doğru baskılanmış olduğudur. 
Ekonominin bu olağandışı gündemine karşın Grubumuz maliyet düşürme, 
verimlilik arttırma, daha yüksek değer içeren bir üretim yapısına sahip olma 
unsurlarını içeren tam bir rasyonelleşme anlayışıyla hareket etmektedir. 
Kurumsallaşmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak üretim planlarını pazar 
koşullarına uyarlama, pazar çeşitliliğini arttırma, harcama/tahsilat tutumlarını 
ayarlama gibi risk azaltıcı politikalar da döneme özel yönetim araçları olarak 
uygulana gelmektedir. 
 
Grubumuz öteden beri uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde 
yönetmektedir. Bu planın gereği olarak teknolojiye hakimiyet, her alanda yüksek 
standartlara yönelmek, etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal 
pazarda, hem de uluslararası alanda iddia sahibi olmak konularında doyurucu 
sonuçlar alınmaktadır. Başta kârlılık olmak üzere rekabet gücünün tavizsiz 
korunması ve sürekli olarak arttırılması için gerekli olan gayreti göstermektedir. 
Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düşük maliyetlerle 
elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi maliyet 
tasarrufu sağlanmakta, üretim ve lojistik konularında optimum performans 
hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 



  

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Mart 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl 
aynı döneme göre %14,78 artarak 295,3  Milyon TL düzeyine, kârımız ise % 76 
azalarak 9,3 Milyon TL düzeyine yükselmiştir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve 
yurtdışı kuruluşlarımızda cam üretimimiz 427 bin ton, cam satışımız ise 356 bin 
ton seviyesine ulaşmıştır. 
 

 
 
 
 
10. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözle şme Uygulamaları ve Çalı şanlara  

Sağlanan Haklar 
 

Grubumuz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde 
teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını 
sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları 
bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 
 
Grubumuzun en önemli başarı anahtarı; katma değer yaratan ve kurumun 
geleceği ile kendi geleceğini bütünleştirebilen insan kaynağına sahip olmaktır. 
İnsan Kaynakları (İK) stratejimiz doğrultusunda, tüm işyerlerimizde, “Değer 
Yaratan İnsan” Paylaşım Toplantıları ve geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. 
Ayrıca İK Sistem ve Geliştirme Projelerinin yürütülmesi devam etmektedir. 
 
Bu kapsamda, Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, 
izin harçlığı, bayram harçlığı, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik 
katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaşım gibi menfaatler 
sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan 
çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. 
 
Bu dönemde, Grubumuzda toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. 
 

• XXII. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi  31.12.2011 
tarihinde sona erecek olup Kristal-İş Sendikası tarafından XXIII. Dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Cam Grup TİS kapsamındaki işyerleri için 
yetki tespiti talebinde bulunulmuş, Bakanlık taraflara yetki tespiti yazılarını 
göndermeye başlamıştır.  
 

• Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.’de yürürlükte bulunan II. Dönem toplu iş 
sözleşmesinin süresi 31.12.2011 tarihinde sona erecek olup Kristal-İş Sendikası 
tarafından III. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki tespiti talebinde 
bulunulmuş olup, yetki tespit yazısı taraflara tebliğ edilmiştir. 

 
 



  

 
 
 

11. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında 
gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 
 

ORTAKLAR 

ÖDENMİŞ    
SERMAYE 
(TL) PAY

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 273.915.296 79.110%
Camiş Madencilik 46.149 0.013%
Paşabahçe Cam 27 0.000%
Halka açık kısım 72.286.908 20,877%
TOPLAM 346.248.380 100.00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Finansal Oranlar: 
 

2012 ve 2011 yılındaki temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  31.03.2012  31.12.2011 

1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar    1.2149                 
                    

1.3221 
2)- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar    0.5335  0.5444 
3)-  Toplam Yükümlülükler / Özsermaye    1.1437  1.1950 

 
   

 
 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  31.03.2012  31.03.2011 

1)- Brüt Kar / Net Satışlar %22,18  %28,86 
2)- Faaliyet Karı /Net Satışlar   %3,36  %14,12 
3)- FAVÖK / Net Satışlar %17,84  %28,10 

 


