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Aç›l›fl ve Baflkanl›k divan› teflkili ve toplant› tutanaklar›n›n imzalanmas› için divan heyetine yetki verilmesi,

2.

2008 y›l› faaliyetleri hakk›nda Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu ile Ba¤›ms›z denetçi raporunun özeti ile
2008 y›l› bilanço, kâr/zarar hesaplar›n›n okunmas› ve müzakeresi,

3.

2008 y›l› bilanço, kâr/zarar hesaplar›n›n onaylanmas›,
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Yönetim Kurulu'nun 2008 y›l› kazanc›n›n da¤›lmas›/da¤›t›lmamas› konusunda karar verilmesi,
da¤›t›lacaksa da¤›t›m tarihi konusundaki önerisinin kabulü,

5.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2008 y›l› faaliyetlerinden dolay› ayr› ayr› ibras›,
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fiirket Ana Sözleflmesi'nin 10., 11. ve 13. maddelerinin tadilinin onaylanmas›,
(Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 'n›n ve Sermaye Piyasas› Kurulu'ndan onayl› sözleflme tadil tasar›s› afla¤›dad›r)

7.

Görev süresi sona ermifl olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya de¤ifltirilmeleri ve
görev sürelerinin tayini,

8.

Görev süresi sona ermifl olan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya de¤ifltirilmeleri ve
görev sürelerinin tayini,

9.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin y›ll›k ücretlerinin belirlenmesi,

10. fiirketimizin mali hesaplar›n›n 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu hükümleri uyar›nca denetim için
Yönetim Kurulu taraf›ndan 2009 y›l› için seçilmifl bulunan Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.'nin tayinin onaylanmas›,
11. Y›l içerisinde yap›lan ba¤›fllar›n genel kurul 'un bilgisine sunulmas›,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri uyar›nca gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve temenniler.
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Clement Edmont De MEERSMAN
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirketin ana sözleflmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte
mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kiflilerden oluflmaktad›r.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketimizin ana sözleflmesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve selahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er yöneticilerin
yetki ve sorumluluklar› ana sözleflmede yer almamakla birlikte, flirketimiz genelinde tüm çal›flanlar için üst düzey yöneticiler
de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmifltir.

ÜST DÜZEY YÖNET‹C‹LER
Ergün Ç‹ÇEKÇ‹
Nurcan GÜNGÖR
Hüseyin KARAAHMET
Koen Kurt VERGOTE
Tamer ÖZEN
Vehbi Cem KORKMAZ
Pınar ÜREL
Ethem GÖKMEN

Genel Müdür
Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürü
Lojistik Müdürü
‹fl Analizi Müdürü
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü (Egepen Deceuninck)
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü (Winsa)
Satıfl Destek Müdürü (Winsa)
‹flletme Müdürü (‹zmir)

Nuri ASLAN

‹flletme Müdürü (Kocaeli)

Ernis ALCA

‹hracat Müdürü (Egepen Deceuninck)

Moez MOHAMMEDALI

‹hracat Müdürü (Egepen Deceuninck)

Emre Ahmet ‹NCE

‹hracat Müdürü (Winsa)

Denetçi
Billur Demet ATAN 10/04/2008 tarihinde 2008 yılı faaliyetlerine iliflkin Ola¤an Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmifllerdir.
Ba¤ımsız Dıfl Denetim Kuruluflu
2008 yılı hesapları Güney SMMM A.fi. tarafından denetlenmifltir.
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ÜRET‹M VE SATIfi B‹LG‹LER‹
ÜRET‹M VE SATIfi M‹KTARLARI (ton)
ÜRET‹M
SATIfi

2008

2007

DE⁄‹fi‹M %

47.502
45.692

44.731
38.704

6,2%
18,1%

2008

2007

DE⁄‹fi‹M %

162.828.356
41.811.032
204.639.388

162.637.736
37.276.845
199.914.581

0,12%
12%
2%

2008

2007

DE⁄‹fi‹M %

-1.471.323
-978.139

15.453.638
8.772.610

-110%
-111%

NET SATIfiLAR
SATIfi HASILATI (YTL)
YURT‹Ç‹
YURTDIfiI
TOPLAM

NET KAR/ZARAR
YTL
EUR

ÜRET‹M

48,000

46,000

47.502

46,000

44.731

44,000

SATIfi

45.692

44,000

42,000
42,000
40,000

40,000

38.704
38,000

38,000
36,000

2008

2007

36,000

2008

2007
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TÜRK YAPI SEKTÖRÜ
Türkiye'de 1980'li y›llardan itibaren ciddi geliflim göstermifl olan
inflaat sektörünün büyüme e¤ilimi 1988 y›l›ndan sonra yavafllam›flt›r.
Ayr›ca 1988 y›l›nda liberalizasyon süreci ve artan faizlerle yükselifl
gösteren yat›r›m maliyetleri sonucu, inflaat talebi düflmüfl ve
maliyetler yükselmifltir.
1993-2003 döneminde Türkiye ekonomisi %26,13 oran›nda
büyürken; inflaat, ana sektörler aras›nda küçülen tek sektör olarak
%22,4 daralma göstermifltir. Daralman›n en önemli faktörlerinden
biri kamu inflaat sektörü yat›r›mlar›ndaki düflüfl olarak görülmüfltür.
2003 y›l› öncesinde konut inflaatlar›n›n da düflük seviyede olmas›
nedeniyle kamu yat›r›mlar› sektörün belirleyicisi olmufltur. Konut
yat›r›mlar›n›n bu dönemde yetersizli¤inin en önemli nedenlerinin
bafl›nda, yüksek faiz ve döviz kurlar› nedeniyle bireysel tasarruflar›n
konut yat›r›mlar› yerine kamu ka¤›tlar›na yönelmifl olmas›
gelmektedir. Konut sektörü 2004 y›l›ndan itibaren canlanmaya
bafllam›fl, 2005'in ilk yar›s›nda inflaat ruhsatlar›ndaki art›fl oran›,
bir önceki y›l›n ayn› dönemine k›yasla %40 olmufltur. 2001 krizinin
ard›ndan Türkiye ekonomisinde görülen h›zl› büyüme süreci: 2006
y›l›n›n ilk yar›s›nda da devam etmifl, sabit fiyatlarla sa¤lad›¤›
%6,9'luk büyümeyle GSYH: Cari fiyatlarla 758 milyar 391 milyon
TL de¤erinde gerçekleflmifl, dolar baz›nda ise 526 milyar 429
milyon dolar› bulmufltur. Böylelikle son 5 y›l›n ortalama büyüme
oran› %7,2 düzeyine ulaflm›flt›r.
2007 y›l›nda ise gerek milli gelir hesaplama sisteminde yap›lan
düzenlemeler gerekse de ülkedeki genel ekonomik ve sosyal
politikalar›n umulan›n aksine ülkede yeterli istikrarl› ortam›
yaratamamas› ve global dalgalanmalar›n da etkisiyle inflaat sektörü
geliflme h›z›, geçen senelerin aksine düflük bir seviyede seyrederek
%5,7 olarak ortaya ç›km›flt›r. Sektör, bu büyüme oran›yla geçti¤imiz
y›l›n aksine oldukça düflük bir büyüme e¤ilimi göstermifltir.
Genel De¤erlendirme ve Beklentiler
‹nflaat sektöründe 2004'te bafllayan ve 2005 - 2006 y›llar›nda
zirveye ulaflan büyüme performans› kamu finansman›na dayal›
altyap› yat›r›mlar›ndan çok, toplam inflaat faaliyeti içerisindeki
pay› %60'a yaklaflan konut inflaatlar›ndan kaynaklanm›flt›r. D›fl
kaynakl› likidite bollu¤unun, düflük faizli konut kredilerinin ve
düflük kur politikas›n›n egemen oldu¤u bir ekonomik ortamda,
ertelenmifl konut talebinin hareketlenmesinin yan›s›ra di¤er yat›r›m
araçlar›, döviz ve faizin cazibesini kaybetmesi sonucu yat›r›m
amaçl› talebin de katk›da bulundu¤u konut talebi patlamas›
2006'n›n ikinci yar›s›ndan itibaren belirgin bir duraklama dönemine
girmifltir. Bu nedenle inflaat sektöründeki büyüme h›z› da 2007'nin

ikinci çeyre¤inden itibaren gerilemeye bafllam›flt›r. ‹nflaat sektörü
2007'yi son 3 y›ll›k dönemdeki en düflük performans anlam›na
gelen %5'lik bir büyüme ile tamamlam›fl, yurtiçindeki büyüklü¤ü
GSY‹H'da %6,49'luk pay ve cari fiyatlarla 42,8 milyar TL olmufltur.

Bu duruma yol açan dönemsel faktörlerden biri de 2007'nin seçim
y›l› olmas›n›n mali disiplini sekteye u¤ratm›fl olmas›d›r. Bütçe
dengesini sa¤layabilmek için DS‹ ve Karayollar› baflta olmak
üzere birçok yat›r›mc› kamu kuruluflunun harcamalar› ertelenmifltir.
2008 ikinci çeyrekte Fannie Mae ve Fredddie Mac gibi ABD'deki
ipotekli kredilerin yaklafl›k yar›s›n› ellerinde tutan ya da bu kredilere
garanti vermifl olan iki dev flirketin ard›ndan ülkenin en büyük
yat›r›m bankac›l›¤› kurulufllar› iflas etmifl veya devletin trilyon dolar
seviyesindeki deste¤iyle ayakta kalabilmifltir. ABD'deki krizin,
küresel krize dönüflmesi nedeniyle, s›cak para ve sermaye New
York ve Londra gibi büyük merkezlere dönmekte, ulusal
ekonomilerden sermaye ç›k›fllar› bafllamakta, borsa endeksleri
düflmektedir. Uluslararas› piyasalarda görülen ve geçti¤imiz
dönemde Türkiye'yi de olumlu etkilemifl olan likidite bollu¤u sona
ermifltir. Devletler, flirketler ve tüketiciler için afl›r› borçlanma ciddi
bir tehdide dönüflmüfltür. Türkiye gibi d›fl ticaret aç›¤› rekorlar›
k›ran, üretti¤inden daha çok tüketen ülkelerde ekonomik türbülans
riski artm›flt›r. Ulusal ekonomilerde d›fl borç geri ödemelerinde
aksamalar ve devalüasyon bask›s› artm›flt›r. Devalüasyon,
durgunluk ve enflasyon sarmal›na dayal› kriz riski büyümektedir.
Küresel kriz ekonominin genelinde ciddi bir yavafllamaya neden
olmufltur. Üçüncü çeyrekteki yavafllama sonucu y›l sonu itibariyle
büyümenin hedeflenen %5'in 2-3 puan alt›nda kalmas›,
enflasyonun ise yeniden çift haneli rakamlara ç›kmas›
beklenmektedir. Kamu yat›r›m ödeneklerinin 2007'ye oranla reel
olarak %3,9 oran›nda azalt›lm›fl olmas›, özel sektörde küresel kriz
ve yükselen girdi maliyetleri nedeniyle tedirginlik yaflanmas› ve
tüketicinin güveninin ve harcama e¤ilimlerinin olumsuz etkilenmesi
2009 y›l›n›n ilk yar›s› için olumlu beklentiler içerisine girilmesini
engellemektedir.
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Yaflanan kriz konut talebi, kamu ve özel sektör yat›r›mlar› ve
dolay›s›yla inflaat sektörü üzerinde son derecede olumsuz etkiler
yaratmaya devam etmektedir. De¤er kaybeden ABD dolar›,
yükselen petrol fiyatlar›, petrol ve do¤algaz zengini ülkelerdeki
büyük yat›r›m hamlesi sonucu artan emtia fiyatlar›, akaryak›t ile
demir çelik baflta olmak üzere inflaat sektörünün maliyetlerinin
a¤›rl›kl› üretim girdilerinin afl›r› yükselmesine sebep olmufl ve
2008'in ikinci yar›s›ndan itibaren sözkonusu fiyatlar›n h›zl› bir düflüfl
trendine girmesi ve fiyat art›fl kararnamelerinin sektörün
beklentilerinin aksine sonuçlanmas›yla gerek üretici gerekse
müteahhit firmalar› son derecede güç koflullarla karfl› karfl›ya
b›rakm›flt›r. Sektörün kaderi ve ülke ekonomisine sa¤layaca¤› katk›
kamu altyap› yat›r›mlar›na geçmifltekinden çok daha ba¤›ml› hale
gelmifltir.
Ekonominin yavafllad›¤› dönemlerde konut veya baz› hizmet
sektörlerine verilen kredilerle piyasalarda fiyatlar›n afl›r› artabildi¤i
ve sürdürülmesi mümkün olmayan geçici bir büyüme yaratt›¤›
bilinmektedir. 2004'ten itibaren Türk inflaat sektöründe kaydedilen
büyümenin ana dinami¤ini oluflturan konut talebi patlamas›nda
bu faktör de etkilidir. Meslek kurulufllar›, 2004'ten bu yana inflaat

sektöründeki büyümenin konut talebine afl›r› ba¤›ml› olmas›ndan
duyulan kayg›y› sürekli dile getirmifl, kamu altyap› yat›r›mlar› ile
sanayi yat›r›mlar›n› da canland›racak önlemlere ihtiyaç oldu¤unu
ve sürdürülebilir büyümenin genifl tabanl› büyüme ile mümkün
olaca¤›n› kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerine sunmufltur.
Mevcut durumda konut kredilerinin geri ödenmesindeki güçlüklerin,
inflaatç›lar›n elindeki sat›lamayan konut stokunun, demir ve çimento
baflta olmak üzere inflaat malzemesi fiyatlar›ndaki büyük
dalgalanmalar›n sorunlar› art›rd›¤› ve derinlefltirdi¤i gözlenmektedir.
Markal› konutlardaki fiyatlar›n 2008 y›l›nda da artmaya devam
etmesine ve talebin bir ölçüde sürmesine karfl›l›k kriz beklentisinin
realize olmaya bafllamas›yla bu kesimde de s›k›nt›lar ortaya
ç›km›flt›r.
Mevcut durum gelece¤e yönelik olarak da ciddi riskler içermektedir.
Ülkemizdeki inflaat faaliyeti içerisinde konut sektörünün a¤›rl›¤›n›n
%60 düzeyinde olmas›, konut üretiminin tüm sektörlerden girdi
kullanmas› ve bugüne kadar verilen konut kredilerinin geri dönmeme
olas›l›¤› hem inflaat sektörünü hem de yüzlerce yan faaliyet alan›n›
do¤rudan etkileyecektir. Sektörün ve firmalar›n riskleri ayr›nt›l›
biçimde de¤erlendirerek kal›c› çözümler oluflturmas› gerekmektedir.

DÜNYA'DA VE TÜRK‹YE'DE PLAST‹K ENDÜSTR‹S‹
Plastik endüstrisi, dünyada h›zla geliflmekte olan bir aland›r.
Dünya plastik üretimi 2007 y›l›nda 260 milyon ton seviyesinde
gerçekleflmifltir. Dünya plastik üretiminde Kuzey Amerika, Bat›
Avrupa ve Çin öncü konumundad›r. Tüketim de ayn› biçimde bu
bölgelerde yer alan ülkelerde yüksek oranlara sahiptir.
Avrupa'da plastik sanayisi 15 milyon kifliye, dünyada ise 60 milyon
kifliye istihdam sa¤lamaktad›r ve dünya toplam katma de¤er
miktar› 700 milyar Avro dolay›ndad›r. Üretimin büyük k›sm› küçük
ve orta ölçekli firmalar taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Dünyada kifli bafl›na kullan›lan plastik miktar› ortalama 28
kilogramd›r. Geliflmifl ülkelere bak›ld›¤›nda kifli bafl›na tüketimin
130 kilograma kadar yükseldi¤i görülmektedir. Plastik kullan›m›nda
dünya ortalamas›n›n 2010'da 37 kilogram olmas› beklenmektedir.
Dünya ihracat›ndaki bafll›ca ülkeler Almanya, ABD, ‹talya, Japonya,
Belçika, ‹ngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada ve Güney Kore'dir.
‹thalatta ise ABD, Almanya, Fransa, Çin, ‹ngiltere, Meksika,
Kanada, Hong Kong, ‹talya, Belçika, ‹spanya, Hollanda, Güney
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K o r e v e J a p o n y a b a fl ›
çekmektedir. Son y›llarda dünya
ticaretinde çevre ile ilgili pek çok
yeni düzenleme ve serbest
ticarette yeni e¤ilimler ortaya
ç›kmaktad›r.
TOBB Sanayi Envanteri'ne göre
Türk plastik sektöründe 5.132
firma faaliyet göstermektedir. Bu
firmalar›n %76's› ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya,
Kocaeli, Adana ve Kayseri illerindedir. ‹stanbul'da faaliyet gösteren
plastik firmas› say›s› 2.030 olup, toplam firma say›s›n›n %40'›n›
oluflturmaktad›r.
Türk Plastik Sanayicileri Araflt›rma, Gelifltirme ve E¤itim Vakf›
(PAGEV) Bilgi Bankas› verilerine göre ise plastik mamul üretici
say›s› 4.776 olup, bu firmalar›n %27'si ambalaj, %14'ü inflaat,
%11'i tekstil, %10'u da ev eflyas› sektörlerine plastik mamul
üretmektedir.
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PVC PROF‹L SEKTÖRÜ
PVC malzemesi, dünyada 1920'li y›llarda sentezlenmifl, ‹kinci Dünya
Savafl›'ndan sonra ise malzemenin kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Türkiye'de
ise 1980'li y›llarda bafllayan PVC üretiminde etkin olan iller ‹stanbul, ‹zmir,
Konya, Kayseri, Ankara ve Gaziantep olarak s›ralanmaktad›r.
PVC pencere 2005'ten bafllayarak yeni ÜFE sepetine al›nm›flt›r. Bu sayede
temel gereksinimlerden biri say›lmaktad›r. ‹nflaat yat›r›mlar›n›n sürekli
artt›¤› ve PVC profil sektörünün de bu pastadan en çok pay alanlar
aras›nda bulundu¤u Türkiye'de yeni binalar›n %80'inde PVC
kullan›lmaktad›r. Eski binalarda da son y›llarda PVC'ye dönüfl %60
seviyelerine ulaflm›fl durumdad›r.
Türkiye'nin en geliflmifl sektörlerinden biri olan PVC sektörü kriz
dönemlerinde bile büyümeye devam etmifltir. Türkiye günümüzde, PVC
profil üretiminde Almanya'dan sonra Avrupa'n›n ikinci büyük üreticisi
konumundad›r. Yurtiçi tüketimde ve ihracatta gittikçe güçlenen ve 2007
y›l› sonunda 300 bin ton PVC üretimi gerçeklefltiren Türkiye, bu sektörde
her y›l %25 oran›nda büyümektedir. Üretilen PVC'nin ortalama %20'si
yurtd›fl›na ihraç edilmektedir.

Yaklafl›k 15-20 bin bayinin yer ald›¤› ve 100 bin kiflinin istihdam edildi¤i
pazarda rekabetin yurtd›fl›na da kayaca¤› öngörülmektedir.
Türkiye'de 1981'de üretime bafllayan PVC sektörü, bugün 10.000 fazla
üretim atölyesi ve 20.000 fazla showroomu ile hizmet vermektedir. PVC
pencere makine üreticileri, %95'lik ihracat oran›yla dünyan›n hemen her
ülkesine toplam 75.000 makine ihraç etmifltir.
1 fiubat 2007'den itibaren PVC pencere üretiminde “CE” Avrupa'ya
uygunluk iflareti ile ilgili geçifl dönemi bafllam›flt›r. fiubat 2009'dan itibaren
AB ülkelerinde PVC sektöründe CE iflaretinin ve belgesinin kullan›m›
zorunlu hale gelecektir.
Kaynak: TÜ‹K / ‹MM‹B

Türkiye'de 50'den fazla üreticinin faaliyet gösterdi¤i PVC profil sektörü
yaklafl›k 1,5 milyar dolarl›k pazar büyüklü¤üne sahiptir.

PLAST‹K ÜRET‹M‹N‹N ÜLKELERE GÖRE DA⁄ILIMI

‹spanya
‹talya Fransa
%1.5 ‹ngiltere %1.5 %3
%1.5
Almanya
%7.5
Benelux
%4.5
Di¤er AB 27
%5

Di¤er Asya
%16.5

Çin
%15
BTD
%3

Ortado¤u-Afrika
%8

Japonya
%5.5
Latin Amerika
%4
Nafta %23

Kaynak: Plastics Europe, “The Compelling Facts About Plastics 2007”
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MARKA VE MÜfiTER‹ DE⁄ER‹ YARATMAK
Bugün PVC profil sektörünün içinde bulundu¤u rekabet,
markalaflmanın gücünü ve önemini ortaya koymaktadır.
Güçlü bir marka sahibi olmak için; belirlemifl oldu¤umuz hedef
kitleye dönük, tutarlı ve kesintisiz iletiflimin gücüne inanıyoruz.
Ürün yelpazemiz oldukça genifl ve hem tüketicilerin hem de yapı
sektörünün beklentilerini en yüksek düzeyde karflılayacak
düzeydedir. Pazara yeni ürün sunma konusundaki hızımız, kalite
anlayıflımız ve müflteri iletiflimine verdi¤imiz önem bizi süratle
yukarı taflımaktadır. Marka bilinirli¤i konusunda Egepen Deceuninck
ve Winsa markalarımız, son yıllarda ciddi bir mesafe kaydetmifl,
tüketici zihninde kendilerine bir yer açmayı baflarmıfltır. Artık,
kalite bilinci yüksek tüketici için markalarımız güçlü birer tercih
unsuru haline gelmifltir. Yaygın bayi a¤ımızın ve pazarlama
teflkilatımızın da bundaki payı büyüktür.

Markanın, müflteri beklentileri do¤rultusunda de¤er yaratması,
farklılaflması ve hedef kitlede do¤ru izlenim uyandırması gereklidir.
Fiyat rekabetine giriflmektense de¤er yaratmak flirketimiz için çok
daha önemlidir. Haksız rekabet ve sektörel polemik görüntüsü
yaratabilecek mesajlar, flirket prensiplerimize uymamaktadır.
Yapılan tüm iletiflim çalıflmalarında bu konuya büyük titizlik
gösterilmektedir.
Ege Profil A.fi., uluslararası bir toplulu¤un parçası olarak liderlik
misyonunu sürdürmektedir. ‹nsan kaynakları ve Ar-Ge yatırımları
ciddi boyutlarda, bilgi paylaflımı oldukça yüksek ve hızlıdır. Tüm
bunlar, marka ve itibar yönetimine gösterilen özenin sonuçlarıdır.

YATIRIMLAR
YATIRIM
EUR
TL

2008

2007

2.993.716
5.679.080

14.576.302
25.907.920

YAPILAN SOSYAL YARDIM VE BA⁄IfiLAR
2008 yılında çeflitli kurum ve kurulufllara 11.900 TL ba¤ıflda bulunulmufltur.

12

2008 Faaliyet Raporu

EGE PROF‹L HAKKINDA

1981 y›l›nda kurulan, Türkiye'nin PVC Profil Sektörü'ndeki öncü
kuruluflu Ege Profil; çeyrek as›r› geçen marka geçmiflinden ald›¤›
güçle yat›r›mlar›n› sürdürmektedir. 2000 y›l›nda Dünya'n›n
tart›flmas›z en büyük PVC Profil üreticisi Deceuninck Grubu'nun
flirketimizin en büyük hissedar› olufluyla birlikte sektörün nabz›
de¤iflmifltir.
Egepen markas›n›n tafl›d›¤› güven ve pazar bilgisi: Deceuninck
Grubu'nun; müflteri odakl› yaklafl›m›, sahip oldu¤u yüksek teknoloji
ve kalite anlay›fl›yla bütünleflmifltir.
Dünya çap›nda entegre bir topluluk olan Deceuninck NV;
kompaund, tasar›m, gelifltirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüflüm
konular›nda uzmanlaflm›flt›r. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet
anlay›fl›n› 'mükemmele ulaflma tutkusu'yla özetlemektedir.
Ege Profil, 2001 y›l›ndan itibaren yüksek bir performans göstermifl
ve sürekli bir büyüme kaydetmifltir. Ulafl›lan bu baflar›n›n ard›nda,
sahip olunan pazar deneyimi ve sa¤lanan personel
motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay organizasyon modelinin
hakim oldu¤u flirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma,
yetki ve sorumluluk paylafl›m› konular›nda; yönetim taraf›ndan
desteklenmektedir.
Ege Profil'in genç ve dinamik personeli, Deceuninck'in dünyadaki
liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye'de pazar› belirleyen
trendleri yaratmay› sürdürmektedir.
Çal›flanlara sunulan e¤itim olanaklar›, ar-ge faaliyetlerine verilen
önem, uygulanan kalite politikas› ve toplulu¤un yaratt›¤› büyük
bilgi paylafl›m› baflar›y› vazgeçilmez k›lmaktad›r. Bu paylafl›m›n

bir sonucu olarak yeni 5 odac›kl›, 70mm'lik seri Zendow'un
üretimine bafllanm›flt›r.
Dünya standartlar›ndaki üretim kalitesinden asla ödün vermeden,
çevreye duyarl› bir prosesle, 31.000 m 2 kapal› alanda,
50.000 ton kapasiteye sahip makine park› ve 600'e yak›n çal›flan›
ile üretim gerçeklefltirilmektedir.
Egepen Deceuninck markas›yla, yurtiçinde genifl bir bayi a¤›yla
hizmet verilmekte, böylece son kullan›c› zorluk çekmeden ürünlere
ulaflabilmektedir. Yeni ürünler ve teknolojik geliflmeler, bayi e¤itim
seminerleri, uygulamal› iflletme e¤itimleri ve teknik yay›nlar yoluyla
müflteri beklentileri en üst seviyede karfl›lanmaktad›r.
Bugün, sektörünün en genifl ürün yelpazesine sahip flirketimiz,
kendi gelifltirdi¤i üçyüzü aflk›n kal›pla üretim yapmaktad›r.
Bayilerimizin markam›za duyduklar› inanç ve müflteri beklentilerini
en yüksek düzeyde karfl›lama çabas›yla artan sat›fllar›m›z,
rakiplerimize üstünlü¤ümüzü hissettirmektedir.
fiirketimiz EGEPEN DECEUNINCK ve W‹NSA olmak üzere iki
markas›yla pvc profil sektöründe faaliyet göstermektedir.
Her iki markan›n ‹zmir, ‹stanbul, Ankara ve Adana'da Bölge
Müdürlükleri bulunmaktad›r.
EGE PROF‹L A.fi. Türkiye çap›nda 760 bayiye ulaflm›flt›r.
Yurtd›fl›nda 64 firmaya sat›fl yapmaktad›r.
‹hracat yap›lan ülkeler aras›nda Ukrayna, Birleflik Arap Emirlikleri,
Avrupa Ülkeleri, Katar, ‹ran, K›br›s, Avustralya, Rusya, Türki
Cumhuriyetler, Kuzey Afrika Ülkeleri yeralmaktad›r.
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C‹RO - ‹HRACAT- ‹THALAT RAKAMLARI (EUR)
NET SATIfiLAR (milyon EUR)
‹HRACAT
TOPLAM C‹RO

2008
23,2
108.6

2007
21,0
112,8

2006
14,6
94,6

‹THALAT (milyon EUR)
TOPLAM EURO

2008
34,00

2007
38,42

2006
48,71

2008
207
165
372

2007
224
179
403

‹DAR‹ FAAL‹YETLER
PERSONEL
ÜRET‹M
‹DAR‹
TOPLAM
Çal›flanlar›m›z için 31/12/2008 itibariyle toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz
(UFRS ye göre) 1.357.946 TL' dir. (2007 y›l› : 1.327.675 TL)

TOPLU SÖZLEfiME UYGULAMALARI
fiirketimizde Toplu Sözleflme yoktur.

ÖNEML‹ HUK‹K‹ UYUfiMAZLIKLAR
fiirketimizin Say›n Kurulunuza arz edilecek derecede önemli bir hukiki uyuflmazl›¤› yoktur.
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SERMAYE HAREKETLER‹
20 May›s 2008 tarih ve 9 No'lu yönetim kurulu karar› ile
45.365.000 YTL tutar›ndaki fiirket ödenmifl sermayesinin
59.566.900 YTL'ye yükseltilmesine karar verilmifltir. 16 May›s
2008 tarihinde de söz konusu art›r›m›n, 14.198.666 YTL'si 2007
y›l› kar›ndan, 3.234 YTL'si Ola¤anüstü Yedeklerden karfl›lanm›fl
olup sermaye hesaplar›na aktar›lm›flt›r.

Sermaye art›r›m› talebi Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 9
Haziran 2008 tarihli 41/622 say›l› Kurul karar› ile uygun görülmüfl
ve onaylanm›flt›r.17 Haziran 2008 tarihinde ‹zmir Ticaret Sicil
Memurlu¤u'na baflvurulmufl; ayn› gün tescil edilmifl ve 23
Haziran 2008 tarih/ 7089 say›l› Ticaret Sicil Gazetesinde
yay›nlanm›flt›r.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in
sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

YTL

31 Aral›k 2008
Pay (%)

YTL

31 Aral›k 2007
Pay (%)

Deceuninck N.V.
Halka arz

58.100.520
1.466.380

97,54
2,46

44.248.235
1.116.765

97,53
2,47

Ödenmifl sermaye

59.566.900

100,00

45.365.000

100,00

ORTAKLIK YAPISI
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De¤erli Yat›r›mc›lar,
Hepinizin de takip etti¤i üzere 2008 y›l› çalkant›l› ve sürprizlerle
dolu bir y›l oldu. Y›l›n son döneminde yaflanan kriz tüm sektörleri
etkiledi¤i gibi PVC pencere pazar›n› da olumsuz etkilemifltir.
Dövizdeki art›fl, Dolar-Euro paritesinin anl›k de¤iflimleri sene sonu
rakamlar›m›z üzerinde etkili olmufltur.
2008 y›l› bafl›nda art›fl trendine giren hammadde fiyatlar› y›l içinde
1490 Dolara kadar ulaflm›fl, kriz sonras› düflüfle geçen fiyat
flu an 800 Dolar seviyelerine inmifltir. Bu dönem zarf›ndaki düflük
stok maliyetimiz bize avantaj sa¤lam›flt›r.

Ergün Çiçekçi
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Winsa ‹flletmemiz, bu y›l bafl›nda Kocaeli'nde faaliyetine
bafllam›flt›r. Ülkemizin son dönemlerde aç›lan en modern tesisi
konumunda olup gurur kayna¤›m›zd›r.
Firma tesislerimizdeki yeni ürün çal›flmalar›m›z devam etmektedir.
Egepen Deceuninck/ Zendow; Winsa /Safir serisinde ürün
yelpazesini geniflletme çal›flmalar›m›z sonuçlanm›flt›r.
Ayr›ca bu sene gurur duydu¤umuz iki ödül alm›fl bulunmaktay›z.
Ege Bölgesi Sanayi Odas›, günümüzün en önemli gündem
maddelerinden biri olan çevre ile ilgili; iflletmelerin ilgilerini art›rmak,
konuyu devaml› olarak gündemde tutmak ve çevre aç›s›ndan en
olumlu ve baflar›l› çal›flmalar› gündeme getirmek ve teflvik etmek
için bir yar›flma düzenlemektedir. ‹zmir tesislerimizdeki
çal›flmalar›m›z bu yar›flmada ön plana ç›km›fl ve birincilik ödülünü
Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi. alm›flt›r.
Ege Bölgesi Sanayi Odas›'na ba¤l› üç akademisyen ve iki
sanayiciden oluflan Çevre Komitesi taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirme sonucunda: Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi.,
tüm proseslerinde çevre dostu bir süreç uygulamas›, enerji,
hammadde ve yard›mc› madde aç›s›ndan kaynak tasarrufu yap›yor
olmas›, girdilerinde çevre dostu maddelere geçifl politikas›na
sahip olmas›, oluflan at›klar için geri dönüflüm yöntemleri
oluflturmas›, çevre kirlili¤ini önlemek için teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip ediyor ve uyguluyor olmas› nedeniyle bu ödüle
lay›k görülmüfltür.
Türk Belçika Ticaret Derne¤i taraf›ndan organize edilen birinci
Alt›n Boynuz Ödülü: 9 Haziran 2008'de Esma Sultan Yal›s›'nda

16

2008 Faaliyet Raporu

düzenlenen törenle da¤›t›ld›. En büyük ödül Ege Profil Sanayi ve
Ticaret A.fi.’ye verildi. Bu ödül Türkiye ile Belçika aras›ndaki ifl
faaliyetleri için düzenlenen ve Türk ekonomisine katk›da bulunan
en baflar›l› flirketlere verilmektedir.
Twinson markas› ile ithal etti¤imiz yeni ürünlerimiz ile yurtiçi ve
yurtd›fl› sat›fllar›m›z artarak devam etmektedir. Ürün gam›na yeni
dahil olacak olan O-Terrace Plus ve O-Rail ürünlerini kullan›c›lar›n
be¤enisine sunaca¤›z.
Di¤er bir markam›z olan ithal profillerin öncüsü Inoutic,
Türkiye'de özellikle Hebeschiebe Sistemi ile ön planda olup
Elite ve Prestige sistemleri ile de yo¤un bir ilgi görmektedir.
Türkiye pazar›nda fiubat 2009 y›l›nda yürürlü¤e girecek olan
CE belgesi uygulamas›, Avrupa Birli¤i ortak karar› ile
fiubat 2010 y›l›na uzat›lm›flt›r. Biz lider kurulufl olarak bu safhay›
beklemeden konu ile ilgili çal›flmalar› sonland›rarak, her iki
markam›zda da Türkiye çap›nda bafllang›ç olarak 162 bayimiz
ile prosesi uygulamaya bafllad›k. fiubat 2010 y›l›na kadar tüm
bayilerimiz bu prosese dahil olacakt›r.
Toplam kalite ilkesi içinde; müflteri odakl› çal›flma mant›¤›m›z ve
tak›m ruhu ile baflar›ya ulaflma, önceli¤imizdir.
Önümüzdeki y›llarda da çift marka avantaj›m›z› kullanarak sektörün
öncüsü olma konumumuzu devam ettirece¤iz.
Böyle zorlu ve ayrıca baflarılarla dolu geçen bir dönemde yanımızda
oldukları için tüm Ege Profil Tic. ve San. A.fi. çalıflanlarına
teflekkür ederim.
Sayg›lar›mla,
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2001 krizinden sonra toparlanmaya bafllayan PVC pazar› her y›l ortalama
%25 oran›nda art›fl göstererek umut vaat eder bir pazar haline gelmifltir.
Ancak 2007 y›l›ndan itibaren pazar doyum sinyalleri vermeye bafllam›fl,
ard›ndan 2008 y›l›nda ekonomik nedenlerle yavafllama kendini göstermifl
ve nihayet 2009 global krizi ile de pazar›n art›fl trendi durma e¤ilimine
geçmifltir.

Tamer Özen
Egepen Deceuninck
Sat›fl ve Pazarlama
Müdürü

Ancak global kriz sonras›nda ertelenen taleplerin art›fl gösterecek
olmas› ile beraber sat›fl rakamlar›n›n yeniden ivme kazanmas›
beklenmektedir. Global krizin; merdiven alt› ve zay›f markalar›n dayanma
dirençlerini tüketerek pazar için bir f›rsat sa¤lad›¤› da gözlenmektedir.
Kriz tehtidi, yeni CE prosesleri ve güçlü markalar›n imajlar›n›n bir kez
daha kan›tlanmas›yla sektördeki marka enflasyonuna son vererek,
flirketimize krizden güçlenerek ç›kma avantaj› sa¤layacakt›r. Bu sayede
Pazar gerçek sahiplerini bulacakt›r.
Egepen Deceuninck olarak 2007 sat›fllar›m›z 34 bin tondur.
2008 tonaj›m›z da 2007 rakamlar›na yak›n bir e¤ilimdedir. 2009 y›l›
bütçemiz yine ayn› rakamlar› hedeflemektedir. Global krizin olumsuz
etkilerini de göz önünde bulundurdu¤umuzda 2009 bütçe hedefimiz
iç pazar için oldukça iddial›d›r.
Perakende sat›fllar› güçlü olan markam›z, prestijli toplu ifllerle
desteklenmekte, yeni ürün yelpazemizle her türlü flartnameye uygun
profillerimizle de zenginleflmektedir.
2009 y›l›n›n zor bir y›l olaca¤› bir gerçektir, ancak flirketimizin sinerjisi
ve markam›z›n gücü ile bu kriz sürecini en iyi flekilde yöneterek, bu
zor dönem afl›lacakt›r.
Sayg›lar›mla,
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Winsa PVC Pencere Kap› ve Panjur Sistemleri, sektörde kaliteye bak›fl›
ile yeniliklerin öncüsü ve uygulay›c›s› olmufltur. Misyon olarak; önceli¤i
her zaman insan ve çevre merkezli görmektedir. Ege Profil Sanayi ve
Ticaret A.fi. bünyesinde dördüncü y›l›n› tamamlad›¤› bu süreç içerisinde
yap›lan yat›r›mlar ile sektördeki marka bilinirli¤i ve kurumsal yap›s›
daha da güçlenmifl, belirlenen hedeflere paralel baflar›lar elde edilmifltir.

Cem Korkmaz
Winsa
Sat›fl ve Pazarlama
Müdürü

2008 y›l› içerisinde ‹zmit'te 40.000. m2 alan içerisinde kurulan modern
tesislere planland›¤› üzere Ocak ay› itibar› üretime geçilmifltir. Bilgisayar
kontrollü tam otomatik, profil üretimine en uygun tasarlanan üretim
tesislerimizde, hammaddenin gelifl aflamas›ndan profil üretimine ve
sevkiyat aflamas›na kadar olan tüm süreçler modern laboratuarlarda
kontrol ve test edilerek gerçeklefltirilmektedir. Ayr›ca, Türkiye' de bir
ilke imza atarak 2007 y›l› içersinde bafllatt›¤›m›z çevre dostu, kurflunsuz
profil üretimine 2008 y›l›nda yeni üretim tesislerimizde ayn› kalite ve
standartlara uygun flekilde devam etmektedir.
Winsa'n›n, 2008 y›l› gerçekleflen sat›fl rakamlar›, bir önceki seneye
göre her sene oldu¤u gibi artmaya devam etmifltir. Winsa'y› PVC
sektöründe ayr›cal›kl› k›lan ve tüketici gözünde tercih nedeni yapan
özellikleridir. Afla¤›da belirtilen bu özellikleri, 2009 y›l›nda da aynen
koruyarak daha da etkinlefltirmeyi hedeflemekteyiz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müflterinin her türlü talebine cevap verebilecek bir S‹STEM sunmas›,
Sa¤laml›k, uzun süreli kullan›m kolayl›¤›,
Is› ve ses yal›t›m de¤erleri,
Ürün ve renk çeflitlili¤i,
Güvenlik, havaland›rma vb. opsiyonel özelliklerin kolayl›kla ilavesi,
Sunulan kaliteli ürün ve hizmete karfl›l›k maliyetin düflük olmas›,
Bayi odakl› ve müflteri memnuniyeti öncelikli çal›flmalar,
Bayi ve servis a¤›n›n Türkiye genelinde yayg›nl›¤›,
Kurumsal kimli¤e uygun ürün çeflitlerinin sergilendi¤i ve müflterilerin
bu konuda gerekli bilgilerin verildi¤i yayg›n showroom a¤›,
• Bayi çal›flan›n›n ve montaj ekibinin periyodik aral›klar ile
teorik ve pratik olarak e¤itime tabi tutulmas›,
• Türkiye ve dünyada kabul görmüfl resmi kurumlarca verilen
Kalite Belgeleri.
2009 y›l›nda yaflad›¤›m›z bu kriz ortam›n› f›rsata çevirme hedefi ile,
Winsa kalitesinden, Kurumsal Kimli¤i' nden ödün vermeden, her zaman
yenilikçi, müflteri memnuniyetini en üst ilke edinerek çal›flmalar›m›za
devam edece¤iz.
Sayg›lar›mla,
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Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi.,
“2008 y›l› EBSO Çevre Ödülü Birincisi” oldu.
Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan, günümüzün en önemli gündem
maddelerinden biri olan çevre ile ilgili, iflletmelerin ilgilerini art›rmak,
konuyu devaml› olarak gündemde tutmak ve çevre aç›s›ndan en olumlu
ve baflar›l› çal›flmalar› gündeme getirmek ve teflvik etmek
için yap›lan yar›flmada, Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi.
birinci oldu.
Ege Bölgesi Sanayi Odas›'n›n üç akademisyen ve iki sanayiciden
oluflan Çevre Komitesi taraf›ndan, yap›lan de¤erlendirme sonucunda,
Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin tüm süreçlerinde çevre dostu bir
süreç uygulamas›, enerji, hammadde ve yard›mc› madde aç›s›ndan
kaynak tasarrufu yap›yor olmas›, girdilerinde çevre dostu maddelere
geçifl politikas›na sahip olmas›, oluflan at›klar için geri kazanma
yöntemleri oluflturmas›, çevre kirlili¤ini önlemek için teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip ediyor ve uyguluyor olmas›ndan dolay› bu ödüle
lay›k görüldü.
Ödülü, Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi. ad›na, Egepen Deceuninck
‹flletme Müdürü Say›n Ethem Gökmen ald›. Gökmen, 'Ege Profil A.fi.
olarak, çevrenin korunmas› konusunda üretim sürecinden, da¤›t›m
sürecine kadar tüm çevre dostu politikalar› büyük bir titizlikle takip
ediyor ve uyguluyoruz. Ege Profil A.fi. olarak bu ödüle lay›k görülmek,
önümüzdeki dönemlerde yapaca¤›m›z çal›flmalar›m›z için bize büyük
bir onur verdi.' dedi.

ÇEVRE
DOSTU
PENCERE
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 31/12/2008
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
fiirketimiz, 2008 y›l› faaliyet döneminde Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan, Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
uymakta ve bunlar› uygulamaktad›r.
fiirketimiz, kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k konular›nda,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 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.
Plastik kap› ve pencere sektöründe, önemli bir yere sahip
olan flirketimiz müflteri memnuniyetini ön planda tutmaktad›r.
Müflteri talep ve beklentilerini en h›zl› biçimde cevaplamak
ve çözüme ulaflt›rabilmek için Müflteri ‹liflkileri Bölümü
oluflturulmufltur. Dönemsel olarak yap›lan anket ve bayilerimizle
karfl›l›kl› görüflmelerle, talepler de¤erlendirilerek,
kararlar oluflturulmaktad›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹
fiirketimiz, pay sahipleriyle olan iliflkileri için özel bir birim oluflturmam›fl olup, pay sahipleri ile olan iliflkileri
Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan görevlendirilen Banu Özberber ve Tu¤rul Demirel yürütmektedir.
ADI VE SOYADI

TELEFON NO

ADRES

BANU ÖZBERBER

+90 (232) 398 97 51

banu.ozberber@deceuninck.com

TU⁄RUL DEM‹REL

+90 (232) 398 97 64

tugrul.demirel@deceuninck.com

Yat›r›mc›lar›n flirketimize yo¤un bir bilgi ve soru baflvurusunda bulunmamas› nedeniyle;
flirketimizin pay sahipleri ile olan iliflkileri için özel bir birim oluflturulmam›flt›r.

3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan görevlendirilen
çal›flanlar›m›zca, pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine
cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri,
kar da¤›t›m önerileri vs. gibi konularda bilgilendirilmeleri
sa¤lanmaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, yaz›l› bilgi talebi
baflvurusu bulunmamaktad›r.

Dönem içinde pay sahiplerimizden telefon yoluyla gelen, bilgi
taleplerinin ve sorular›n›n tamam› yan›tlanm›flt›r.
Pay sahipleri taraf›ndan flirketimize sorulan sorular›n tamam›na
yak›n bir k›sm›, hisse senetlerimizin piyasa fiyatlar›n›n seyri,
sat›fl cirosu, dönemsel kar ile ilgili olmaktad›r. Bu tür sorulara
Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat›na uygun olarak, henüz
k a m u y a a ç › k l a n m a m › fl s a c e v a p v e r i l m e m e k t e ,
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kamuya aç›klanm›fl bilgiler ise pay sahiplerinin bu bilgilere
kolay ve do¤ru biçimde ulaflmalar› sa¤lanmaktad›r.
Genel bilgilendirme ve Özel Durum Aç›klamalar›, ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas› ve KAP (Kamuyu Ayd›nlatma
Platformu) arac›l›¤›yla kamuya duyurulmaktad›r.
fiirketimizin ana sözleflmesinde; bireysel bir hak olarak “özel
denetçi atanmas› talebi” düzenlenmemifl olup, ana sözleflmede
hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
maddeleri dikkate al›nmaktad›r. fiirketimize 2008 y›l› içerisinde
“Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmam›flt›r.

4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
fiirketimiz, 2008 y›l›nda 2007 y›l› faaliyetine iliflkin Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›'n›, 10.04.2008 tarihinde Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çi¤li- ‹ZM‹R
adresinde gerçeklefltirmifltir. Genel Kurulda toplam
45.365.000,00 YTL'lik sermayesine karfl›l›k, 4.536.500.000
adet hisse senedinden 4.424.823.500 adedinin kat›l›m› sonucu
% 97,53 oran›ndaki bir ço¤unluk ile toplant› yap›lm›flt›r.
fiirketimizin Genel Kurul toplant›lar› için flirket ana
sözleflmesinde, flirket sermayesinin en az %75'ini temsil
eden hisse sahiplerinin haz›r bulunmas›na yer verilmifltir.
Toplant›lara iliflkin davetler ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'nda 28.02.2008 tarihinde, 2 adet ulusal gazetenin
07.03.2008 tarihli say›lar›nda ve 06.03.2008 / 7014 say›l›
Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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 2007 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.
Genel Kurul'da, pay sahipleri soru sorma haklar›n›
kullanmam›fllar ve herhangi bir öneri de bulunmam›fllard›r.
Afla¤›da belirtilen hususlarda bir karar al›nmas› ancak;
bir Genel Kurul Karar› ile mümkündür:
• Esas mukavele de¤ifliklikleri
• ‹dare Meclisi Üyelerinin tayini, ibras› veya azli
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(esas mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi
taraf›ndan geçici üye tayini hariç)
• Murak›plar›n tayini (TTK'nun 351.maddesi uyar›nca
yap›lacak tayinler hariç)
• fiirketin y›ll›k bilançosu, kar ve zarar hesab› onaylanmas›
ve kar da¤›t›m›
• Ek 32. madde hükümleri sakl› kalmak üzere flirket
taraf›ndan tahvil veya baflka menkul k›ymetlerin
ihraç edilmesi
• fiirketin tasfiyesi veya birleflmesi
• Genel Kurul toplant› tutanaklar› flirket merkezinde
pay sahiplerinin görüfllerine sunulmaktad›r.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
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 sermayenin % 5 ini temsil eden
hissedarlar›n veya temsilcilerin talebi halinde, gizli oylama
yap›lmas› mecburidir. fiirketimizin genel kurul toplant›lar›nda
birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Genel
Kurulda karar nisab›, toplant›n›n kaç›nc› toplant› oldu¤una
bak›lmaks›z›n mevcut reylerin 3/4'ünün olumlu oylar› ile oluflur.
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6. KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KAR DA⁄ITIM ZAMANI
fiirketimizin ana sözleflmesine göre, umumi masraflar› ile
muhtelif amortisman gibi flirketçe ödenmesi ve ayr›lmas›
zaruri mebla¤lar ile flirket tüzel kiflili¤i taraf›ndan ödenmesi
zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan
gelirlerden düflüldükten sonra, geriye kalan ve y›ll›k bilançoda
görülen safi (net) kar, varsa geçmifl y›l zararlar›n›n
düflülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde
tevzi olunur.
B‹R‹NC‹ TERT‹P KANUN‹ YEDEK AKÇE:
a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayr›l›r.
Birinci Temettü
b) Kalandan Sermaye Piyasas› Kurulu'nca saptanan oran ve
miktarda birinci temettü ayr›l›r.
c) Kalan›n % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine da¤›t›l›r.
‹kinci Temettü
d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen mebla¤lar
düflüldükten sonra, kalan k›sm› umumi heyet k›smen veya
tamamen ikinci temettü hissesi olarak da¤›tmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak ay›rmaya yetkilidir.
‹K‹NC‹ TERT‹P KANUN‹ YEDEK AKÇE:
e) Pay sahipleriyle kara ifltirak eden di¤er kimseler, da¤›t›lmas›
kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ödenmifl sermayenin % 5'i
oran›nda kar pay› düflüldükten sonra, bulunan tutar›n 1/10'u
(onda bir) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. md 2. f›kras› 3. bendi
uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.

f) Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile esas
sözleflmede pay için belirlenen birinci temettü ayr›lmad›kça,
baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na
ve birinci temettü da¤›t›lmad›kça yönetim kurulu üyeleri ile
memur müstahdem ve iflçilere kardan pay da¤›t›lmas›na
karar verilemez.
fiirketimizin ilgili y›la ait da¤›t›lacak kar›; mevzuat hükümleri
de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulumuzun Genel
Kurul'un onay›na sundu¤u kar da¤›t›m önerileri, flirketimizin
karl›l›k durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve flirketimizin
büyüme stratejilerini dikkate alan bir da¤›t›m politikas› ile
haz›rlanmaktad›r.
Genel Kurullar, her y›l hesap döneminin bitimini takip eden
3 ay içerisinde yap›lmakta olup, kar da¤›t›m› genel kurulda
al›nan da¤›t›m tarihi karar›na uygun olarak süresinde
yap›lmaktad›r. Yönetim kurulunun kar da¤›t›m teklifi, hisse
bafl›na kar oranlar› faaliyet raporunda yer almaktad›r.

7. PAYLARIN DEVR‹
fiirket ana sözleflmesinde paylar›n devri hususunda k›s›tlay›c›
hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ticari s›r niteli¤inde olmayan, SPK düzenlemelerinin
öngördü¤ü flekillerde kamuya aç›klanan bilgilerin, pay
sahipleri, di¤er kifli ve kurulufllara zaman›nda, do¤ru ve
eksiksiz bir biçimde duyurulmas›na özen gösterilmektedir.
Periyodik mali tablolar ve dipnotlar›, flirketimizin gerçek
finansal durumunu gösterecek flekilde, mevcut mevzuatlar
çerçevesinde haz›rlanmakta ve ba¤›ms›z denetimden
geçirilerek kamuya aç›klanmaktad›r. Mevzuat›n, aç›klanmas›n›
zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve detayl› görüldü¤ünden dolay›
bir bilgilendirme politikas› oluflturulmam›flt›r.

fiirketimizin, 2008 y›l›nda 8 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, 2008 y›l›nda ayn›
özel durum aç›klamas› ile ilgili düzeltme ve ek aç›klama
yap›lmam›flt›r.

25

2008 Faaliyet Raporu

10. fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹
fiirketimizin internet adresi www.egeprofil.com.tr'dir. Sitemize girifl yap›ld›¤›nda www.egepen.com.tr sitesine otomatik geçifl
sa¤lanm›flt›r. Markalar›m›z olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz, hizmetlerimiz hakk›nda bilgiler yer
almaktad›r. Sitede yer alan link ile www.deceuninck.com ve www.winsa.com.tr ba¤l› bulundu¤umuz Deceuninck Grubu
hakk›nda bilgi al›nabilmektedir. fiirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim
yap›s›, Esas Sözleflmesi, Y›ll›k Faaliyet Raporlar›, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul Toplant› Gündemleri, Ba¤›ms›z
Denetçi Raporlar› ve flirket taraf›ndan yap›lan duyurular yer almaktad›r.

11. GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r. fiirketimizin mevcut ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:
ORTAKLIK YAPISI
ORTA⁄IN ‹SM‹
DECEUNINCK PLASTICS N.V.
HALKA ARZ KISIM
TOPLAM

SERMAYE PAYI (YTL)

SERMAYE ORANI (%)

58.100.520,00

97.54

1.466.380,00

2,46

59.566.900,00

100,00

12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
fiirketimizin faaliyet raporunda; flirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu üyelerinin listesi yer almaktad›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹
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 ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› ve KAP (Kamuyu Ayd›nlatma Platformu) arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r.

14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
fiirketimiz, çeflitli kademedeki personelin yönetime kat›lmas› amac›yla y›ll›k olarak belirlenen hedeflerin kontrol edildi¤i,
departman baz›nda temsil edinilen, 3 ayda bir düzenli olarak departman müdürleri; sorumlular› ile üst düzey yöneticilerin
kat›ld›¤› toplant›lar yapmakta ve bu toplant›larda ilgili konular hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar
departmanlar taraf›ndan uygulanarak, gerekli görülen iyileflme çal›flmalar› yap›lmaktad›r.
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15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
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› oluflturmay›
hedeflemektedir. 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 alarak, 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. Periyodik olarak çal›flma
ortam›ndaki gürültü, emisyon ve ayd›nlanma ölçümleri
yap›lmaktad›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›lmaktad›r.

16. MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER
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, nihai müflteri
flikayetlerinin al›nd›¤› bir departman 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 2007 y›l›nda, ‹zmir üretim tesisleri için BSI taraf›ndan
verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi belgelerini alm›flt›r.
Kocaeli-Sar›mefle üretim tesislerimize de 2008 y›l› içinde
bu belgelerin al›nmas› için gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
fiirketimiz bugüne kadar çevre korunmas›na yönelik herhangi
bir suçlama veya müeyyide ile karfl›laflmam›flt›r. fiirketimiz
üretim aflamas›nda meydana gelen defle imalat›n› %90
oran›nda geri kullanarak israf› önlemektedir. Üretim
tesislerimizde, ›s›nma sistemimiz do¤algaza çevrilerek
hava kirlili¤inin önlenmesi için önemli bir ad›m at›lm›flt›r.
Geri dönüflümlü at›klar›m›z ayr›flt›r›larak toplanmakta, lisansl›
kurulufllara verilerek yeniden kullan›m› sa¤lanmaktad›r. Tehlikeli
at›klar›m›z yine lisansl› kurulufllara verilerek, çevreye zarar
vermeden bertaraf› sa¤lanmaktad›r.
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Periyodik olarak, fabrikalar›m›zda üretim sahas› ve çevresinde
gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yap›larak, gürültü
seviyesinin yasal limitler içinde kalmas›na çal›fl›lmaktad›r.
fiirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolay› aç›lm›fl
bir dava bulunmamaktad›r.
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BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
fiirket Yönetim Kurulu afla¤›daki isimlerden oluflmaktad›r:
‹DARE MECL‹S‹ BAfiKANI

Clement Edmont De Meersman

ÜYE

Arnold Benari Leontina Deceuninck

ÜYE

Koen Kurt Vergote

ÜYE (GENEL MÜDÜR)

Ergün Çiçekçi

ÜYE

Tu¤rul Demirel

ÜYE

Mahmut Levent Ünlü

fiirketin iflleri ve idaresi genel kurul taraf›ndan TTK'nun hükümleri dairesinde, hissedarlar aras›ndan veya hariçten seçilecek
7 (yedi) üyeden teflekkül eder. Pay sahibi olmayan kimseler seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi s›fat›n› kazand›ktan sonra
ifle bafllayabilirler. Tüzel kifli temsilcilerinin pay sahibi olmalar› zorunlu de¤ildir.
‹dare Meclisi Üyeleri, en çok üç (3) y›l için seçilirler. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple, üyeli¤in
aç›lmas› halinde ‹dare Meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.
Bu flekilde tayin edilen geçici üye, ilk genel kurul toplant›s›na kadar görevini sürdürür ve Genel Kurul'un onay› halinde yerine
getirildi¤i eski üyenin süresini tamamlar.
‹dare Meclisi'nde bir tüzel kifli, hissedarlar› temsil eden bir üyenin o tüzel kifliye iliflkisi kalmad›¤›,
Söz konusu tüzel kifli taraf›ndan yaz›l› olarak bildirdi¤i veya söz konusu tüzel kiflinin, flirketteki hissedarl›¤› sona erdi¤i takdirde,
o üye idare meclisinden istifa etmifl say›l›r.

19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹
fiirketin ana sözleflmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte
mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kiflilerden oluflmaktad›r.

20. fi‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi., iletiflim ve paylafl›ma aç›k, çal›flanlara kendilerini gelifltirmeleri için f›rsat yaratan ve motive
eden bir yönetim anlay›fl›na sahiptir. ‹flini sahiplenen, dürüst, kendisini yenileyen, bilgiyi paylaflan, verimli çal›flman›n bilincinde,
kuruluflumuza sa¤layaca¤› kazanc›n fark›nda olan çal›flanlar› istihdam etmektedir. fiirketimiz, kalite yönetim flartlar›na uyarak
ve etkinli¤ini sürekli iyilefltirerek, yeniden iflleme oran› ile hata nedenlerinin azalt›lmas›n›, personelinin e¤itim süresinin
art›r›lmas›n›, ifl kazalar›n›n ve müflteri flikayetlerinin azalt›larak, müflteri memnuniyetinin art›r›lmas›n› hedeflemifl, sektörümüzde
her yönüyle örnek al›nan, ürünü müflteri beklentilerini karfl›layacak flekilde üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir
kurulufl olmay› amaç edinmifltir.
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21. R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
fiirketimiz Denetim Komitesi, Murak›plar› ve Orta¤›m›z Deceuninck Grubu'nun iç denetleme ekibi 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 flirketimiz bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmedi¤i, periyodik
aral›klarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldü¤ü durumlarda iyilefltirme çal›flmalar› bafllat›lmaktad›r.

22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
fiirketimizin ana sözleflmesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve selahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er yöneticilerin
yetki ve sorumluluklar› ana sözleflmede yer almamakla birlikte, flirketimiz genelinde tüm çal›flanlar için üst düzey yöneticiler
de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmifltir.

23. YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI
fiirket ana sözleflmesine göre; ‹dare Meclisi toplant›lar› gerek
görüldükçe her zaman yap›labilece¤i gibi; ayr›ca idare meclisi
bir önceki idare meclisi toplant›s›ndan itibaren, en geç üç ay
içerisinde olmak üzere, y›lda en az dört defa toplanmak
zorundad›r.
2008 y›l›nda toplam 17 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 7 üyeden oluflan Yönetim Kurulu'nun alm›fl oldu¤u
kararlar›n geçerli olabilmesi için en az 5 üyenin, karar lehinde
oy kullanm›fl olmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her zaman karar aleyhine
onaylamama ve muhalefet flerhi koyma haklar› bulunmaktad›r.
fiirket ana sözleflmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
kararlar› veto haklar› düzenlenmemifltir.

24. fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
fiirketimizin ana sözleflmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa¤› ile ilgili
düzenlemeler mevcut olmay›p, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktad›r. fiirketimizin Genel Kurul'unda verilen
önergeler sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nın 334 ve 335 maddelerinde say›lan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine
verilmifltir.

25. ET‹K KURALLAR
Orta¤›m›z Deceuninck NV, ortakl›¤› olan tüm flirketlerinde oluflturdu¤u Kurumsal Davran›fl Kurallar›'n› flirketimizde de 2004
y›l›nda çal›flanlar›na duyurmufltur ve yeni ifle al›mlarda bu kurallar imza alt›na al›nmaktad›r. Kurumsal Davran›fl Kurallar›'n›n
amac›, yüksek etik standartlara ba¤l›l›¤›m›z› ortaya koymak ve bu standartlar›n korunmas›na yönelik ivedi ve tutarl› eylemleri
pekifltirmektir. Bütün çal›flanlar, belgenin içeri¤i ve özü aç›lar›ndan yüksek etik ve sosyal davran›fl standartlar›na uymay›
taahhüt eder.
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Misyon Beyanat›m›z
Amac›m›z, küresel entegre bir flirket olarak faaliyet göstermek, yüksek katma de¤ere sahip genifl kapsaml› preslenmifl
PVC-U pencere ve kap› sistemleri ile inflaat ürünleri sunmak ve en iyiye ulaflma tutkumuzla müflteri beklentilerinin ötesine
geçmektir.
De¤erlerimiz
fiirketimizi, eflsiz bir karfl›l›kl› sayg› ve meslek h›rs› atmosferine sahip özel bir ifl yeri yapmak istiyoruz. Farkl› ülkelerde çal›fl›yor,
farkl› dilleri konufluyor olsak dahi, her zaman tek bir de¤erler bütününe sahip, tek bir flirket gibi hareket etmeliyiz:
• Yetki
F›rsatlar› arar, bulur ve de¤erlendiririz. ‹nisiyatif sahibi, merakl› ve dikkatliyiz.
• Aç›k ‹letiflim
Aç›k bir iletiflim tarz›n› uygular, daha aç›k ve daha anlafl›l›r olabilmek için iletiflim becerisi e¤itimini sürdürürüz.
Baflkalar›n›n fikirlerine ve deneyimlerine kulak veririz ve bunlara aç›¤›z.
• Uluslararas› Yönelimli Bir Kuruluflta Ekip Çal›flmas›
Bilgiyi ve deneyimi baflkalar›yla paylaflarak, ekip çal›flmas›na etkin katk›da bulunuruz. Baflkalar›n›n katk›lar›na sayg› duyar›z
ve kültürel farkl›l›klar ile kültürel çeflitlili¤i her zaman dikkate al›r›z.
• Dürüstlük ve Ba¤l›l›k
‹fl yerinde sosyal ve etik standartlara ba¤l› kal›r›z. Gizli konular› do¤ru flekilde ele al›r›z. Davran›fl kurallar›n› gözetiriz.
Kuruluflun yaklafl›m›n› sadakatle yayar ve bir dürüstlük ve ba¤l›l›k örne¤i olmay› hedefleriz.
• Sonuç ve Sorumluluk Dürtüsü
Sonuca ulaflmak üzerine yo¤unlafl›r›z. Anlaflmalar›n yerine getirilmesini sa¤lar›z ve verilen sözleri tutma konusunda güveniliriz.
Kaynaklar› ekonomik flekilde kullan›r›z.
• Kalite, Güvenlik, Sa¤l›k ve Çevre Dürtüsü
Kendimizin ve baflkalar›n›n ifl kalitesinden yüksek beklentilerimiz vard›r. Güvenli, sa¤l›kl› ve çevre dostu olarak hareket
etmek için çaba harcar›z. Sürekli ilerlemenin peflindeyiz.
• ‹lgililerin Dürtüsü
Tüm ilgililerin istekleri, ç›karlar› ve/veya stratejilerini dikkate al›r›z. Onlar›n gereksinimlerini karfl›lar ve bu gereksinimleri do¤ru
flekilde ele al›r›z. ‹lgililer sözüyle müflterileri, çal›flanlar›, komflular›m›z›, hissedarlar›, tedarikçileri ve di¤erlerini kastediyoruz.
• Çaba ve Enerji
Üstlenilen iflleri baflar›yla sonuçland›rmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve çok çal›flmaya istekliyiz. Kendi
zaman›m›z› ve baflkalar›n›n zaman›n› etkin flekilde yönetiriz. Bask› (kendi üzerimizdeki ve baflkalar›n›n üzerindeki),
sa¤l›k, dinlenme ve stresle makul bir yoldan bafla ç›kar›z.
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1. B‹RB‹R‹M‹ZE KARfiI SORUMLULUK
Siz ve sizin fikirleriniz, flirket için de¤er ve baflar› yarat›r. Her
bir çal›flan›n kendine özgü karakteri ve katk›s›na de¤er vermeli
ve sayg› duymal›y›z.
1.1. Çeflitlilik
Çal›flanlar›m›z aras›nda çeflitlili¤i teflvik ederiz. Bireylerin ve
düflüncelerin çeflitlili¤i, flirketimiz için ticari bir avantajd›r.
1.2. F›rsat eflitli¤i
Yafl, ›rk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel e¤ilim,
gazilik ya da hukuken korunmufl baflka bir durum nedeniyle
bir çal›flan›m›za ya da birlikte ifl yapt›¤›m›z bir insana karfl›
ayr›mc›l›¤a izin verilmez.
1.3. ‹flyerinde Taciz ve fiiddet
‹flyerinde taciz ve fliddet kesinlikle yasakt›r ve bunlara
müsamaha edilmez. ‹stenmeyen yak›nl›k veya cinsel talepler,
uygunsuz sözler, flakalar, y›ld›rma, zorbal›k ya da bedensel
temas gibi hofl karfl›lanmayan ya da rahats›z edici bir duruma
ya da düflmanca bir çal›flma ortam›na yol açan davran›fllar,
iflyerinde tacizin flekillerindendir.
1.4. Güvenlik ve Sa¤l›k
Güvenli ve sa¤l›kl› bir iflyeri yaratmay› ve birbirimize, flirkete
ve çevreye özen göstermeyi taahhüt ederiz. Her birimiz,
iflyerimizde geçerli olan sa¤l›k ve güvenlik kurallar›na uymakla
yükümlüdür. Hepimiz, kendimizi ve ifl arkadafllar›m›z› kazalara,
yaralanmalara ve emniyetsiz durumlara karfl› korumak için
gerekli önlemleri almakla sorumluyuz. Ayr›ca, sa¤l›¤› ve
güvenli¤i tehdit eden durumlar› derhal rapor etmeli ve bu gibi
durumlar› gidermek için gerekli ad›mlar› atmal›y›z.
1.5. Alkol/Madde Kullan›m›
Madde kullan›m›ndan uzak bir iflyeri yaratmay› taahhüt ederiz.
Alkol veya madde etkisinde çal›flmak, kendimizi ve di¤erlerini
tehlikeye atmakt›r. fiirket çal›flma saatlerinde veya flirketin
tesislerinde, izin verilmeyen uyuflturucular ve alkol kullan›lmas›,
bulundurulmas› ve da¤›t›m› yasakt›r. Özel durumlarda, alkol
kullan›m›na yönetim taraf›ndan istisnai olarak izin verilebilir.
Çal›flanlar›n alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› için tedavi görmeleri
teflvik edilir.
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1.6. Ücret
Ege Profil A.fi. çal›flanlar›na yasal ya da sektördeki asgari
ücretlerin alt›nda bir ücret ödemez.
1.7. ‹nsan Haklar›
Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.fi., tüm dünyada insan haklar›n›
korumay› taahhüt eder. fiirketimiz, bu amaçla afla¤›daki
standartlar› desteklemektedir:
• Tüm kademelerdeki çal›flanlar için yafl›, ›rk›, rengi, dini,
cinsiyeti, fiziki engeli, uyru¤u, cinsel e¤ilimi, gazilik veya
hukuken korunmufl baflka bir durumuna bak›lmaks›z›n eflit
olanaklar sunar.
• ‹nsan sa¤l›¤› ve çevrenin korundu¤u güvenli ve sa¤l›kl›
bir iflyeri sa¤lar.

• fiirketimiz, çocuklar› çal›flt›rmaz ve çocuklar›n çal›flt›r›lmas›n›
desteklemez. Çocuk iflçiler, ilgili makamlar›n koydu¤u kanun
uyar›nca, izin verilen asgari yafl›n alt›nda olan kifliler olarak
tan›mlan›r. Ege Profil A.fi., 16 yafl›ndan küçük kimseleri
bilerek hiçbir flekilde çal›flt›rmaz.
• fiirketimiz, çal›flanlar›yla tamamen gönüllü bir temelde
sözleflme yapar. fiirket, hiç kimseyi ne do¤rudan ne de
dolayl› olarak kendisi için çal›flmaya zorlamaz ve zorunlu
iflgücünü desteklemez.
1.8. Bilgi Teknolojisi Kaynaklar›
Ege Profil A.fi. olarak bilgi teknolojisi kaynaklar›n›, bu kurallara
uygun etik yollarla ve sorumlu bir flekilde kullanmal›y›z. Etik
olmayan bilgilere ulafl›m (porno, fliddet ya da ›rkç›, vb. içeri¤e
sahip web siteleri üzerinden) yasakt›r.

• Çal›flanlara yasal ya da sektördeki asgari ücretin alt›nda
ücret ödenmez. Becerilerini ve yeterliliklerini gelifltirme
olanaklar› yarat›r.

2. fi‹RKETE KARfiI SORUMLULUK
2.1. Ç›kar Çat›flmalar›
fiirket ad›na al›nan ticari kararlar ve bulunulan faaliyetler, asla kiflisel görüfller ya da iliflkilerden etkilenmemelidir. fiirket mallar›n›,
bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi ç›karlar sa¤lamak amac›yla kullanmamal›y›z. Aile bireylerimiz ya da yak›n
arkadafllar›m›zla, flirket içinde ya da d›fl›nda, ifl iliflkilerine girdi¤imizde veya kendimizin ya da ailemizden birinin söz konusu
herhangi bir iflle ilgili olarak do¤rudan ya da dolayl› bir kiflisel ya da mali ç›kar› oldu¤unda, ç›kar çat›flmas› do¤abilir. Harici
ç›karlar›n iflimizi flirketin istedi¤i flekilde yapma kapasitemizi etkilemesi halinde de bu durum yaflanabilir. fiirketle rekabete
girebilecek bir ifle dahil olmaya ya da flirketin makul olarak ç›kar sa¤lamas› beklenebilecek bir mülkü ya da benzeri varl›klar›,
öncelikle flirkete söz konusu f›rsat› sunmadan önce, ele geçirmeye asla teflebbüs etmemeliyiz.

3. KAMUOYUNA KARfiI SORUMLULUK
3.1. Çevre
Çevrenin korunmas› do¤ru tercihtir ve kurumsal stratejimizin bir parças›d›r. Bizler birbirimize, flirkete ve çevreye özen gösterme
taahhüdünde bulunuruz. Bütün faaliyetlerimizde at›klar›, emisyonlar› ve çevreye b›rak›lan maddeleri azaltmaya çal›fl›r›z. Bütün
hammaddeleri, ürünleri ve at›klar› güvenli bir flekilde kullan›r, ifller, nakleder ve tasfiye ederiz. Ayr›ca, baflkalar›n›n ürünlerimizi
kullan›rken tafl›d›klar› çevresel sorumlulu¤u anlamalar›na yard›mc› oluruz. Çevresel uygulamalar›m›z› devlet kurumlar›yla,
yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kal›c› olarak ileriye götürmek için u¤rafl veririz. Çevre için verdi¤imiz taahhüt, herkesçe
paylafl›lan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun baflkas›n›n ifli oldu¤unu iddia edemez.
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4. ‹fi ORTAKLARIMIZA KARfiI SORUMLULUK
4.1. Harici Ticari Faaliyetler
Tedarikçilerimize ve yüklenicilerimize karfl› dürüst olmal›y›z. Ticari faaliyetlerinde yüksek standartlar› benimseyen ve sergileyen
insanlarla ifl yapmaya inan›yoruz. Çevre, ifl ve güvenlik kanunlar› dahil olmak üzere geçmiflte kanunlar› ihlal eden tedarikçilere
s›cak bakmay›z.

5. KANUNA KARfiI SORUMLULUK
Kanuni davran›fl standartlar›, bizim için kabul edilebilir asgari davran›fl düzeyidir. Aç›kça, kanuna uymal›y›z; ancak,
daha yüksek bir standard› hedefleriz. Kurumsal davran›fl kurallar›m›z›n ruhu, özel durumlar karfl›s›nda hepimize yard›m eder.
Dolay›s›yla, kurumsal davran›fl kurallar›m›z›n amac›n› ve ruhunu kavramal› ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda karars›z
kald›¤›m›zda ilgililere dan›flmal›y›z.

26. YÖNET‹M KURULUNDA OLUfiTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
‹dare meclisince 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. YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
‹dare Meclisi üyelerine sa¤lanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayal› bir ödüllendirme
uygulanmamaktad›r.
fiirket ana sözleflmesine göre; ‹dare Meclisi'nin baflkan ve üyelerine verilecek y›ll›k ücret veya huzur hakk› genel kurulca
tespit edilir. Genel Kurul karar›na göre 2008 y›l› için 119.664 YTL ücret ödenmifltir.
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