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1. Kısaca Topluluk 

Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 

tarafından, 78 yıl önce Türkiye’de kurulan Şirket’in hisseleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. Türkiye İş 

Bankası A.Ş. bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te % 65,47’lik paya sahip olup, yönetimde 

kontrolü elinde bulundurmaktadır. 

Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi 

topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın 

tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında lider 

konumdadır. 

Şirket’in konsolide mali tabloları kapsamında 52 bağlı ortaklık, 7 iştiraki 

bulunmaktadır. 

Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri 

gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960’lardan itibaren “pazarımız dünyadır” 

ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde girmiştir. 1970’den 

sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiş bölgesel güç olma 

öncelikli vizyonu ile bir dünya şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında 

değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek 

faaliyetleriyle iş kolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer almaktadır. 

Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent 34330, Beşiktaş/İstanbul/Türkiye 

Telefon: +90 (212) 350 50 50  

Faks: +90 (212) 350 57 87 

http://www.sisecam.com 

Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 

Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

Sicil No: 21599 

  

http://www.sisecam.com/
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2. Dönem İçinde Yönetim Kurulunda ve Komitelerde Görev Alan 

Üyeler 

Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı  Görevi  

Hakkı Ersin Özince  Yönetim Kurulu Başkanı  

Prof. Dr. Ahmet Kırman  Başkan Vekili-Genel Müdür 

Alev Yaraman (**) Üye 

Dr. Tevfik Ateş Kut (**) Üye 

İlhami Koç (***) Üye 

Zeynep Hansu Uçar (**),(***) Üye 

Prof. Dr. Turkay Berksoy (*),(***) Bağımsız Üye 

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (*),(**),(***) Bağımsız Üye 

Prof. Dr. Orhan Sezgin (*),(***) Bağımsız Üye 

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi 

(**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini 

(***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 

oluşturmaktadır. 

19.04.2013 tarihinde Yönetim Kurulu, 24.04.2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Üyeliğinden ayrılan Sayın Riza İhsan Kutlosoy’un yerine Sayın İlhami Koç 

atanmıştır. 

Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç 

(3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 5 

Haziran 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 

Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda; 

 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Prof. Dr. 

Turkay Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Üye) ve 

Sayın Prof. Dr. Orhan Sezgin’in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, 

 Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan), Sayın Alev Yaraman (Üye), 

Sayın Dr. Tevfik Ateş Kut (Üye) ve Sayın Zeynep Hansu Uçar’ın (Üye) Kurumsal 

Yönetim Komitesi üyeliğine, 

 Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat 

Demircioğlu (Üye), Sayın Prof. Dr. Orhan Sezgin (Üye), Sayın İlhami Koç (Üye) 

ve Sayın Zeynep Hansu Uçar’ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi 

üyeliğine, 

seçilmeleri ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları Özel Durum Açıklaması ile 

kamuoyuna duyurulmuştur.  
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3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 

4. Üst Düzey Yöneticiler 

   Topluluğa 

Adı ve Soyadı Unvanı Giriş Tarihi 

Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 14.04.2006 

Teoman Yenigün Düzcam Grubu Başkanı 07.08.1978 

Azmi Taner Uz Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı 13.10.1980 

Mahmut Ekrem Barlas Cam Ambalaj Grubu Başkanı 02.07.1979 

Sabahattin Günceler Kimyasallar Grubu Başkanı 24.06.1982 

İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı 01.07.2007 

Prof. Dr. Şener Oktik Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı 01.01.2012 

Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Gn. Md. Yard. 01.08.2010 

Gizep Sayın Planlama Gn. Md. Yard. 14.03.1989 

5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım 

Politikası 
Şişecam Topluluğu’nun cam ve kimyasallar üretimi ana faaliyet alanı olarak seçmiş 

bir sanayi kuruluşudur. Cam ve kimya üretimine tahsis edilmiş sermayeye en yüksek 

getiriyi sağlamanın güvencesini oluşturmak üzere, Topluluk öteden beri 

uzmanlaşmaya özel bir önem vermektedir. Tipik cam ve kimya üretimi sayılamayacak 

ancak tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki diğer faaliyetlerin varlığı, yukarıda 

aktarılan cam ve kimyasallara odaklı öncelik yapısını değiştirmemektedir. Dahası bu 

tamamlayıcı/destekleyici faaliyetlerin varlığı sayesinde, ana faaliyet sahalarına 

odaklanmak ve konsolide bazdaki kazanımları çoklaştırmak Şişecam’ın yönetim 

gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. Seçilmiş cam ve inorganik kimya 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Şişecam bu konumunu daha 

yüksek değer üreten bir şekilde sürdürebilmek ve kendi liginde üst sıralara 

konumlanmak amacıyla “uzmanlıkta derinleşmeyi” öncelikli hedef olarak 

belirlemiştir. 
 

Şişecam, 2000’li yıllarda küreselleşmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan 

yararlanmak ve tehditleri savuşturmak üzere faaliyetlerini ‘bölgesel liderlik vizyonu’ 

çerçevesinde yürütmektedir. Topluluk bu vizyon doğrultusunda tatmin edici bir 

noktaya gelmiş bulunmaktadır. Halen bu yaklaşım, değer üretmek koşuluyla dünyanın 

önemli pazarlarında üretici bir kimlikle varolma ve bu yolla daha da küresel bir içerik 

kazanmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda Şişecam’ın vizyoner 

yönlenmesinin en önemli unsuru olan “hayati coğrafya”daki konumlanma hemen 

bütün kıtalarda üretici kimlikle varolmanın gerektireceği deneyim ve enerjiyi 

üretmiştir. Çünkü Şişecam, bölgesine hapsolmuş bir cam sanayinin geleceğinin 

olmadığına inanmakta ve gerçek anlamda küreselleşmenin hayati önem taşıdığını 

düşünmektedir. Bu doğrultuda, Topluluk sektöründe en önemli üreticiler arasında 

olma vizyonunun bir gereği olarak üretim noktalarını uluslararası çeşitliliğe 

dönüştürmeyi peyderpey realize edilmektedir. 
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Esasen Şişecam’ın bütün faaliyetleri küresel ölçekler, standartlar ve gereklerle 

yönetilmektedir. Topluluğun hem bugün, hem de gelecekteki güçlü varoluşunun 

güvencesini oluşturan bu yaklaşım, yatırım politikalarının da temel belirleyicisidir. 

Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikalarının ana 

unsurları şöylece özetlenebilir: 
 

 Sermayeye en iyi getiriyi sağlamak üzere, yatırımlarını uzmanlaştığı ve başarısını 

kanıtladığı mevcut faaliyet alanlarına yönlendirmek ve odaklamak, 

 Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere, daima en ileri üretim teknolojilerini 

kullanmak, Ar-Ge’ye olan odaklılığı sürdürerek yeni ürünler geliştirmek ve 

faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, 

 Sürdürülebilir büyüme sağlamak ve ölçek ekonomilerini geliştirmek üzere, bölge 

genelinde yeni üretim odakları oluşturmak, faaliyetlerini daha da genişletmek ve 

yüksek pazar paylarına ulaşmak, 

 Yenilikçiliği değer üretmenin ve gelir artışının ana eksenlerinden biri haline 

getirmek, küresel cam pazarında oluşan yeni alanlarda yüksek yeteneklerle 

konumlanmak için entelektüel sermaye birikimini çoğaltmak, 

 Bölgesel hâkimiyeti konjonktürün getirdiği fırsatları da değerlendirerek pekiştirmek 

üzere şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını değerlendirmek, 

 Ana faaliyet sahalarımızda mevcut varoluşumuzun içerdiği deneyim ve 

kazanımları, ekonomik bir değer içermek koşuluyla yeni coğrafyalardaki projelere 

yönlendirmek, 

 Topluma ve yaşama karşı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını 

önemle gözetmek, 

 Faaliyet gösterdiği alanların en iyisi olmak üzere örgütsel iyileşmeye yönelik 

projelere yeterli kaynağı ayırmak. 

 

 Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Şişecam Topluluğu’nun Ocak-Mart 

 2013 döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 260 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
 

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 
Şişecam Topluluğunun başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan 

fonlar ile yurtiçi ve yurtdışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve 

uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. 

Şişecam Topluluğu yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından Ocak 

– Mart 2013 döneminde 126,9 Milyon €, 1.420 Milyon RUR ve 2,9 Milyon $  orta 

vadeli, 8 Milyon €, 1.504 Milyon RUR, 100 Milyon UAH ve 258,2 Milyon TL işletme 

sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmıştır. Aynı 

dönemde vadesi gelen 20,4 Milyon $, 26,1 Milyon €, 2.412 Milyon RUR, 89,4 Milyon 

UAH ve 198,3 Milyon TL tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 
 

7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
SPK’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” gereğince, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet 

raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 

açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan 

prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin 

açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür. 
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SPK’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ne uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinde 

gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuza üç bağımsız üye seçilmiş ve bu 

kapsamda da Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen komitelerden; “Denetimden 

Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması 

Komitesi” oluşturulmuş ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları Özel Durum 

Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması 

ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla 

beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, 

bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz 

konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları 

arasında yer almaktadır. 

Bu bağlamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda, pay ve menfaat 

sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin 

bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket’in 

www.sisecam.com adresinde yer alan Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce 

olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuş olup, Şişecam Topluluğu, 

faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi 

olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek 

daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

8. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri 

ve Kar Dağıtımları 

Dönem içinde, 2.000.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı, SPK ve T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinleri müteakip, 22 Ocak 2013 tarihinde 

yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 2.500.000.000 Türk Lirasına 

yükseltilmiştir 

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uyum kapsamında 

Şirket Esas Sözleşmesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini müteakiben 3 Nisan 2013 tarihinde 

toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI, No.29 “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2012 yılı konsolide 

bilançomuzda yer alan 294.074.797 Türk Lirası tutarındaki 2012 yılı net konsolide 

bilanço kârımızın, SPK’nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas 

Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli 

toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan “Kar Dağıtım 

Politikası”nda belirtilen esaslara göre; 

http://www.sisecam.com/
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Mevcut çıkarılmış sermayenin; %4,733 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası 

Tutarındaki brüt temettünün nakden, %4,73 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk 

Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması,  

Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2013 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların 

ise yasal süresinde dağıtılması, 

hususları 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun 

onayından geçirilmiştir. 

9. Teşviklerden Yararlanma Durumu 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 

Topluluk, 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 

kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında 

gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 

çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği almaktadır. Teşvik belgesinde 

belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana 

kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten 

yararlanılmaktadır. Aynı karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince 

KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır. 

Yatırım İndirimi Uygulaması 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması 

sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 

1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırımlara ait 

yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan 

düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. 

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan 

düzenleme gereğince hak kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması 

olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç üzerinden yürürlükteki 

vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan 

düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

Ar-Ge Teşvikleri 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi ’nin birinci fıkrasının (a) 

bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların 

%100’ü ilgili şirketlerin kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate 

alınmaktadır. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre 

Ar-Ge merkezinde yapılan harcamaların %100’ü kurum kazancından 

indirilebilmektedir. Ayrıca 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezinde çalışan 

personelle ilgili olarak gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta primi desteği 

sağlanmaktadır. Topluluğumuzca her iki kanuni düzenlemede yer alan Ar-Ge 

teşviklerinden de yararlanılmaktadır. 
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Şişecam’da Araştırma-Geliştirme ve Mühendislik çalışmaları, Araştırma ve Teknoloji 

Genel Müdür Yardımcılığı ve İş Gruplarımızın Geliştirme birimleri tarafından İş 

Gruplarımızın Stratejik Plan ve bütçeleri çerçevesinde sürdürülmektedir. 

10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Dünya Ekonomisi Görünümü:  Küresel krizin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen 

ekonomideki toparlanma süreci devam etmektedir. Öncü göstergeler kademeli bir 

iyileşmeye işaret etse de halen ekonomik ve finansal riskler devam etmektedir. IMF 

Euro Bölgesi ekonomilerinin zayıf seyri ve ABD’deki harcama kesintilerini gerekçe 

göstererek küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Gelişmekte olan 

ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki büyüme performanslarının farklılığı devam 

etmekle birlikte bir miktar azalmış, küresel finansal koşullar da son altı ayda hissedilir 

biçimde iyileşmiştir. Küresel ekonominin en kritik iki sorunu olan Euro Bölgesi’nin 

dağılması olasılığı ve ABD’deki mali uçurum riskinin bertaraf edildiği 

düşünülmektedir. Ekonomi için orta vadede en önemli riskler Euro Bölgesi’ndeki 

karar alma ve uygulamaya geçirme sürecinin yavaşlığı ve ekonomideki durgunluğun 

yanı sıra ABD ile Japonya’daki yüksek kamu borç stoğudur. IMF’in son tahminlerinde 

gelişmekte olan ülkeler, Euro Bölgesi ve ABD arasında ki büyüme farklılıkları yerini 

korumaktadır. 2013 yılında Euro Bölgesi ekonomisinin % 0,3 oranında daralacağı, 

ABD’nin % 1,9, gelişmekte olan ülkelerin ise % 5,3 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

2012 yılının son çeyreğinde % 0,4 oranında büyüyerek oldukça düşük bir performans 

sergilemiş olan ABD cephesinde hem yüksek borçluluk oranını, hem de ABD 

ekonomisinin kritik göstergelerinden biri olan işsizlik oranını düşürebilmek için çeşitli 

önlemler alınmaktadır. Gevşek para politikaları tüm dünyada devam ettiği gibi FED de 

işsizlik oranının istenilen seviyeye gelmemesinden dolayı parasal genişleme 

programını sürdüreceğini açıklamıştır. Buna göre FED aylık 85 milyar dolarlık tahvil 

alım programını işsizlik oranı % 6,5, enflasyon oranı ise % 2,5 altına gelene kadar 

sürdüreceğini ifade etmiştir. 2012 yılının son çeyreğindeki düşük büyüme 

performansının mali kesintiler, olumsuz hava koşulları gibi kısmi nedenlerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim 2013 yılı ilk çeyrek büyümesi % 2,5 

oranında gerçekleşerek belirli bir toparlanmaya işaret etmiştir. Beklentilerin biraz 

altında kalan ilk çeyrek büyümesinin yılbaşında uygulamaya konan harcama 

kesintilerinin ekonomi üzerinde bir baskı oluşturmasından kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. Buna rağmen son açıklanan istihdam verileri işgücü piyasalarının 

toparlandığını ve harcama kesintilerinden etkilenmediğini göstermektedir. 

Euro Bölgesi’nde devam eden sıkıntılar etkilerini azaltmakla birlikte devam 

etmektedir. En büyük sıkıntı politika yapıcılarının aldıkları kararların reel ekonomiye 

yansımalarının sınırlı ve gecikmeli olmasıdır. Bu nedenle Euro Bölgesi’nin parasal 

genişleme hamlelerinde daha etkili önlemler alması ekonomik çevrelerde 

konuşulmaktadır. Avrupa Birliği ekonomisi 2012 yılının son çeyreğinde % 0,6 

daralmıştır. Birlik üye ülkelerindeki büyüme performansları farklılık göstermektedir. 

Rekabet gücü yüksek olan Almanya ve İsveç’te büyüme sırasıyla % 0,7 ve % 1 olarak 

gerçekleşmiş, Fransa ve İngiltere de ise büyüme kaydedilememiştir. Sorunlu 

ülkelerden İtalya % 2,2, İspanya % 1,4, Portekiz % 3,2, Yunanistan ise % 6,5 oranında 

daralmıştır. 
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Son 3 ayda açıklanan veriler de bölge ekonomik aktivitesinin halen baskı altında 

olduğunu gösterir niteliktedir. Son açıklanan verilere göre PMI endeksi 46,7 düzeyi ile 

50 eşik değerinin altında kalmaktadır. İşsizlik oranı % 12,1 seviyesine yükselmiştir. 

İmalat sanayinde daralma devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde iç riskler alınan 

önlemlerle bir miktar azaltılsa da aşağı yönlü riskler halen sürmektedir. Dışsal riskler 

ise ABD’de yaşanabilecek büyük bütçe kesintileri, Euro’nun Dolar ve Yen karşısında 

değer kazanması, BRICS ülkeleri ekonomisinde gerçekleşebilecek yavaşlama ve 

jeopolitik nedenlerden dolayı artabilecek petrol fiyatları olarak görülmektedir. 

Finansal piyasalar ise Euro Bölgesi’nin aldığı önlemler, ulusal düzeyde uygulanan 

programların etkisi ve AMB’ nin müdahaleleri ile bir miktar iyileşmiş fakat etkileri 

reel ekonomiye sınırlı oranda yansımıştır. Euro Bölgesi’nde beklenen toparlanmanın 

2013 yılının 2. çeyreğine sarkacağı beklenmektedir. Öncü göstergeler ve anketlerde 

çıkan kısa vadeli dinamikler ekonomik aktivitenin ve özellikle tüketim harcamalarının 

ilk çeyrekte düşük kalacağını göstermektedir. 

Asya bölgesi ekonomisinin 2013 yılında kademeli bir şekilde toparlanma yaşayacağı 

ve yatırımcıların artan risk iştahından dolayı, bölgeye sermaye girişinin artması 

beklenmektedir. 2013 yılında gelişmiş ülkelerden yaklaşık 5 kat fazla büyüyecek 

olması beklenen Asya ekonomisinin mali dengesizlikleri ve güçlü kredi büyümesini 

denge altına alması gerekmektedir. Çin ekonomisi 2013 yılının ilk çeyreğinde % 7,7 

ile beklentilerin biraz altında büyüyerek bir ivme kaybı yaşamıştır. Perakende 

satışların yavaşlamasıyla paralel olarak sanayi üretimi zayıflamış, hizmet dışı PMI 

endeksi de gerilemiştir. Çin ekonomisinin 2011 yılında yaşanan yavaşlamadan sonra 

2013–2017 döneminde yükselişe geçmesi beklenmektedir. Çin’in yeni başbakanının 

hedefleri arasında kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkarma ve 2020’ye kadar 

ortalama % 7,5 büyümeyi koruma yer almaktadır. Çin’de konut fiyatlarının Şubat 

ayında Aralık 2011’den bu yana gözlenen en hızlı yükselişini kaydetmesi, konut 

sektöründe varlık balonu endişesini yeniden gündeme getirmiştir. Ülkede konut 

sektörüne ilişkin sıkılaştırıcı politikaların uygulamaya konulması beklenmektedir. 

Japonya’da ise deflasyonla mücadele ve ekonomik aktiviteyi destekleme amacıyla 

BOJ tarafından açıklanan parasal büyüme programının ilerleyen dönemlerde daha da 

agresifleşerek devam edeceği sinyalleri alınmıştır. Son dönem dış ticaret verilerine 

göre Japonya kesintisiz sekizinci ayda da dış ticaret açığı verirken, açıklanan son 

veriler ülkede 1980’den bu yana gerçekleşen en uzun süreli dış ticaret açığına işaret 

etmektedir. Bu veriler nedeniyle kapsamı genişletilen tahvil alım programı 

kapsamında 40 yıl vadeli tahviller de dâhil tüm vadelerde alım yapılacağı 

açıklanmıştır. 

Türkiye Ekonomisi Görünümü: Türkiye ekonomisi 2012 yılında beklentilerin biraz 

altında kalarak % 2,2 oranında büyümüştür. 2011’in ilk çeyreğinde % 12,4 ile zirveye 

ulaşan büyüme oranında daha sonra sürekli bir azalış gözlemlenmiştir. 2011’in son 

çeyreğinde % 5,3’e, 2012 son çeyreğinde ise % 1,4’e düşmüştür.  2012 yılında 

büyümenin ivme kaybetmesi hem küresel kriz, hem de ekonomiyi soğutucu politikalar 

uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış, bunun akabinde cari açık rekor düzeylerde 

azalmıştır. 2012 yılının son çeyrek verileri iç talep koşullarının zayıf kaldığını 

göstermektedir. Bu Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikası önlemlerinin 

etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Özel tüketim harcamaları 2012 yılında 

azalırken, büyümeye en fazla katkı sağlayan sektörlerden birisi kamu harcamaları 

olmuştur. Net ihracatın 2012 yılı ekonomik büyümesine katkısı ise en fazla olmuştur. 
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Son 3 aylık makroekonomik göstergeler ise toparlanmaya karşı karışık sinyaller 

göstermektedir. 2013’ün ilk çeyreğinde cari açık artmaya başlamış, tüketim talebinde 

ılımlı bir artış, yatırımlarda artış ve kredi hacminde genişleme ilk çeyrek büyümesinin 

bir miktar ivme kazandığını gösterir niteliktedir. Sanayi üretimi de ekonomide belirli 

bir toparlanmayı işaret etmektedir. İmalat sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 24 

sektörden 20’sinde artış gözlemlenmesi 2013 ilk çeyrek büyümesinin 2012 yılından 

bir miktar daha iyi olacağını göstermektedir. İşsizlik ise Ocak ayında % 10,6’ya 

yükselmiştir. Önümüzdeki aylarda turizm ve inşaat faaliyetlerindeki artışla birlikte 

işsizlik oranının bir miktar düşmesi beklenmektedir. Orta vadeli hedef olan % 5 

düzeyindeki enflasyon oranı açıklanan son veri olan % 6,1 ile OVP’ nin hedefine 

yakınlaşıldığını göstermektedir. İhracattaki en büyük paya sahip Avrupa Birliği’nin 

toplamdaki payı 2013 yılının ilk çeyreğinde de azalan eğilimdedir. 2012 yılının ilk 

çeyreğinde % 42,3 olan oran, bu yılın ilk çeyreğinde % 41,2’ye gerilemiştir. En fazla 

ihracat yapılan ülke bu dönemde 3,3 milyar USD ile Almanya olmuştur. İthalatta 

gözlenen azalma ise büyük oranda enerji ithalatının yol açtığı azalmadan 

kaynaklanmaktadır. Cari açığın artış trendine geçmesi ekonominin hareketlendiğini 

gösterse de risk unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye büyümeden taviz 

vermeden cari açığı kontrol altına almak için yapısal reformlara gitmelidir. Kredi 

derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ülke kredi notunu yukarı çekmesi hem 

yatırımcıları ülkemize çekmek, hem de ekonomik istikrarı desteklemek açısından 

önemlidir. 

 Fitch ülke kredi notunu BBB- (yatırım yapılabilir) seviyeye, 

 S&P Mart’ta BB’den BB+’ya (yatırım yapılabilir seviye olan BBB-‘ nin bir altı) 

çıkarmıştır, 

 Moodys’in ülke notu halen Ba1 (yatırım yapılabilir seviye olan Baa3’ün bir altı) 

seviyesindedir. 

2013 yılında iç talebin özellikle kamu öncülüğünde canlanacağı ve dış talebin 

büyümeye dengeli bir şekilde katkı sağlayacağı beklenmektedir. Merkez Bankası’nın 

geçen yıl olduğu gibi 2013 yılında da cari açık, kurlar, enflasyon ve büyüme arasında 

uygun bir paçal belirleyerek politika araçlarını buna göre tasarlaması olasıdır. 

Ekonomik değerlendirmenin yanı sıra girdi verdiğimiz sektörlerdeki durum şöyle 

özetlenebilir: 

Otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomiye katkı oranı 

değerlendirildiğinde imalat sanayi içinde önemli bir yer almaktadır.  Dünya otomotiv 

üretimi 2012 yılında bir önceki yıla göre % 5,3 oranında artarak rekor seviyede bir 

üretime ulaşmıştır. 2012 yılı sonunda üretimde en fazla artış % 18,4 ile Japonya’da 

gerçekleşmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde ise 2011 yılına oranla 2012 yılında % 5,4 

daralma yaşanmıştır. 
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Türkiye Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2012 yılında 5. sırada yer almıştır. 

(Otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranı 2011 yılında % 76 düzeyine yükselmiş 

ancak 2012 yılında % 71 düzeyine düşmüştür.) Otomotiv dış ticaret dengesi 2012 

yılında 15,1 milyar dolar ithalata karşılık 14,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.  

İhracatta AB’nin ağırlıklı pazar olması önemli bir ihracat üstünlüğü sağlarken 

süregelen kriz koşulları nedeniyle ciddi riskler de barındırmaktadır. Bu nedenle 

otomotiv ihracatı da diğer sektörlerde olduğu gibi alternatif pazar arayışlarına ağırlık 

vermelidir. 2013 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv 

ihracatı % 2 oranında artmış, otomobil ihracatı ise % 2 oranında azalmıştır. 2013 

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim % 1, 

otomobil üretimi ise % 8 oranında azalmıştır. Bu dönemde, toplam üretim 277 bin 

adede, otomobil üretimi ise 142 bin adede gerilemiştir. 

Tahminlere göre 2013 yılında dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre % 2,6 

artışla 86 milyon âdete ulaşması beklenmektedir. Otomotiv sanayinin ihracat başarısı 

ve sağladığı katma değerin sürdürülebilir olması istikrarlı büyüme faktörlerine 

bağlıdır. Ne var ki yüksek ve fahiş vergi uygulamaları Türkiye otomotiv sektörünü 

olumsuz etkilemektedir. 

İnşaat sektörü, 2012 yılını % 1’in altında büyüme ile kapatmıştır. 2013 yılında ise 

sektörün büyümesinin % 5-6 düzeylerinde olması beklenmektedir. İlk üç aylık veriler 

de bu büyümeyi destekler niteliktedir. Depreme dayanıksız binaların yıkılması, kentsel 

dönüşüm hamleleri, KDV uygulamasındaki değişiklik ve yılın ilk aylarında sert 

geçmeyen kış mevsimi inşaat sektöründeki büyümeyi desteklemiştir.  

 

Konut sektöründe bir süredir talep artış hızının arzın gerisinde kaldığına ve arz-talep 

dengesinin bozulduğu yorumları yapılmaktadır. Bu sürecin kaygı verici sonuçlarından 

biri sektörde geçmişten bugüne varlığını sürdüren yap-sat eğiliminin yerini giderek 

artan oranda sat-yap tercihinin alması ve tüketici riskinin artmasıdır. Bu nedenle 

sektörde arz ve talebi dengeleyici önlemler tartışılmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde ise 2012'nin Ocak ayı ile kıyaslandığında 2013 yılı Ocak ayında 

inşaat sektörü üretimi Euro Bölgesinde %9,1, AB27 bölgesinde ise %9,5 oranında 

gerilemiştir. 2012 yılında inşaat sektöründe yurtiçinde durgunluk yaşanmışken yurtdışı 

müteahhitlik hizmetlerinde büyük bir artış görülmüş, yurtdışında üstlenilen yeni işlerin 

tutarı 26,6 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılında ise en çok proje % 41 pay ve 10,9 

milyar dolar ile Ortadoğu’da gerçekleştirilmiştir.  

Beyaz eşya sektörü yıllık yaklaşık 25 milyon adet üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en 

büyük üretim üssüdür. Ürünler yüksek standartlara sahip ve oldukça kaliteli olup 

sektörün aldığı patent sayısı da yüksektir. Sektör AB’ye yaptığı ihracatın yanı sıra 

Rusya ve Çin’de de yaptığı yatırımlarla geniş pazarlara hitap etmektedir. Navlun 

ücretlerinin yüksekliği nedeniyle Uzak Doğu pazarlarında etkin olunamamaktadır. 

Ayrıca, navlun ücretleri Uzak Doğu pazarına karşı iç piyasayı da korumaktadır.  

Türkiye’nin üretim açısından lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektöründe 

2005–2011 yılları arasında eğilimler incelendiğinde müşteri memnuniyetinin 78–80 

aralığında seyrettiği görülmektedir. 2012 yılında müşteri memnuniyeti 2011 yılına 

kıyasla iki puan gerilemesine karşın yine bu aralıkta seyretmiştir. 
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Genel olarak bakıldığında Türkiye beyaz eşya sektörünün önümüzdeki yıllarda 

Türkiye ekonomisine paralel olarak, büyümesi beklenmektedir. Enerji verimli 

cihazlar, çevre dostu gibi kavramlar ve ankastre ürünler sektörün başlıca büyüme 

alanlarını oluşturmaktadır. 

Elektrikli Ev Aletleri sektörü sanayi üretim endeksi 2012 yılı yıllık ortalaması 118,1 

olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi beyaz eşya satışları ise Şubat’ta geçen yılın % 10 

üzerinde gerçekleşmiştir. BEYSAD verilerine göre Şubat’ta beyaz eşya ihracatı % 7, 

toplam üretim de % 1 artmıştır. 2013 Ocak-Şubat döneminde ise geçen yıla kıyasla iç 

satışlar % 5, ihracat % 12 ve toplam üretim % 5 yükselmiştir. 

Turizm sektörünün gelirleri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,6 artarak 5 milyar dolar seviyesine gelmiştir. 

Turizm gelirinin %72,5’i yabancı ziyaretçilerden, %27,5’i ise yurt dışında ikamet eden 

vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. Döviz girdisinin % 20'sini, cari açığın % 

25'ini karşılayan turizm sektörünün 2023 yılı hedeflerinde turist sayısını 3'e katlamak 

ve 50 milyar dolarlık gelire ulaşmak yer almaktadır. 

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Mart 2013 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı 

döneme göre aynı seviyede 1.257 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı 

dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda cam üretimimiz 840 bin ton, soda 

üretimimiz ise 477 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 

11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket bünyesinde 

ve Grup Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı 

olarak yürütülmektedir. İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan 

iletişimi en üst seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim 

etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, 

hissedarlara ve paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Topluluğun maddi ve 

maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en 

aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar 

yapılmakta ve düzenli olarak raporlanmaktadır. 

Topluluğumuzda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği 

ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. 2012 yılında Ana Şirket Yönetim 

Kurulu bünyesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Denetimden 

Sorumlu Komite” Topluluk genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim 

çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla 

ele alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. 

Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının 

katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre 

sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı 

dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler 

alınmaktadır. 
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Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı 

ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de 

kapsamaktadır. 

Topluluğumuzda köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden 

iç denetim faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürülmektedir. 

Topluluğumuzdaki İç denetim çalışmalarının amacı; Topluluk şirketlerinin sağlıklı bir 

şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı 

olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve düzeltici tedbirlerin zamanında 

alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 

yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir. Yıllık olağan denetim 

programı oluşturulurken risk yönetimi faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan da 

faydalanılmaktadır. 

12. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve 

Çalışanlara Sağlanan Haklar 

Şişecam, 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. 

Bu kapsamda, Topluluk 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, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme 

uygulamaları aşağıdaki gibidir: 

 Trakya Yenişehir Cam San. AŞ’de yürürlükte olan II. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 

süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermiş olup III. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmeleri Kristal-İş Sendikası’nın yetki sürecini tamamlamasının ardından 

18.01.2013 tarihinde yapılan toplantı ile başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi sürecinde 

yapılan 7 görüşme neticesinde 06.05.2013 tarihinde taraflar arasında uzlaşma 

sağlanmıştır.  

 Camiş Ambalaj San. AŞ’de yürürlükte olan XII. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin süresi 

31.12.2012 tarihinde sona ermiş olup XIII. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmeleri Selüloz-İş Sendikası’nın yetki sürecini tamamlamasının ardından 

11.02.2013 tarihinde yapılan toplantı ile başlamıştır. Yapılan 4 görüşmenin ardından 

Toplu iş sözleşmesi sürecinde 12.04.2013 tarihinde resmi arabulucu safhası başlamış 

olup görüşmeler devam etmektedir. 
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Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 Trakya Glass Bulgaria EAD şirketinde halen yürürlükte olan VI. dönem toplu iş 

sözleşmesi 30.06.2013 tarihinde sona erecek olup, Bulgaristan toplu iş hukuku 

hükümleri gereği Podkrepa İşçi Sendikası ile 01.07.2013-30.06.2014 dönemini 

kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 22 Mart 2013 tarihinde 

başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 2.’si 30.04.2013 tarihinde 

gerçekleştirilmiş olup sözleşme süreci devam etmektedir. 

13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında 

gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. 

 Pay Tutarı Pay Oranı 

Ortaklar TL % 

T. İş Bankası A.Ş. 982.079.000 65,47 

Efes Holding A.Ş. 55.754.365 3,72 

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 58.966.447 3,93 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 720.875 0,05 

Diğer 402.479.313 26,83 

 1.500.000.000 100,00 

14. Finansal Oranlar 

Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart  31 Aralık 

 2013 2012 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,90 1,81 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,37 0,36 

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,59 0,56 

Net Finansal Borç / Özsermaye 0,19 0,17 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Brüt Kar / Net Satışlar 0,25 0,30 

Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,05 0,11 

Ebitda / Net Satışlar 0,16 0,21 


