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1. Kısaca Topluluk 

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

tarafından, 77 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 51 bağlı ortaklık, 4 müşterek yönetime 

tabi işletme ve 3 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. 

2. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında 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 

Riza İhsan Kutlusoy (***) 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. 
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6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun 

25. Maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11 Eylül 2012 tarihinde 

yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. Hakkı Ersin 

Özince, Sn. Alev Yaraman ve Sn. Riza İhsan Kutlusoy ile Şirketimiz Yönetim 

Kurulu’nun 18 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu 

Üyeliklerinden istifa eden Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman, Sn. Zeynep Hansu Uçar ve 

Sn. Dr. Tevfik Ateş Kut’un yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Türk 

Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak tekrar 

seçilmelerine ve kendilerine 25 Mayıs 2012 tarih ve 56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 

ile verilen görevlerinin devamına karar verilmiştir. 

Denetleme Kurulu 

Adı Soyadı  

Işıl Dadaylı  

Velda Lafcıoğlu 

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. 

Denetim Kurulu üyeleri 25 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan 

bir (1) yıllık süre için 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 Riza İhsan 

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

Komitesi üyeliğine 

seçilmeleri ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 25 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
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3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve 

Sınırı 

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

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13 ve 14. maddelerinde 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.  
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Bu doğrultuda, Topluluk sektöründe en önemli üreticiler arasında olma vizyonunun 

bir gereği olarak üretim noktalarını uluslararası çeşitliliğe dönüştürmeyi peyderpey 

realize edilmektedir. 

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-

Aralık 2012 döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 1.012 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 

- Aralık 2012 döneminde 119,8 Milyon €, 480 Milyon RUR, 7,8 Milyon $ ve 15,2 

Milyon TL orta vadeli, 38,1 Milyon €, 5.267 Milyon RUR, 770,3 Milyon UAH ve 

47,5 Milyon TL işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi 

kullanılmıştır. Aynı dönemde vadesi gelen 74,9 Milyon $, 168,9 Milyon €, 4.492 

Milyon RUR, 698,9 Milyon UAH ve 18,7 Milyon TL tutarında kredi ödemesi 

yapılmıştır. 
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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. 

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 Mukavelesinde 

gerekli değişiklikler yapılarak 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel 

Kurul’unun onayından geçirilmiştir. 

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ hükümleri doğrultusunda 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan 

genel kurul Toplantısında 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 25 Mayıs 2012 

tarihinde yapılan 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. 

  

http://www.sisecam.com/
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8. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri 

ve Kar Dağıtımları 

Dönem içinde, SPK’nın Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum kapsamında şirket Esas 

Sözleşmesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerini müteakiben 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 

Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiştir. 

25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 

karar doğrultusunda 2011 yılı karından karşılanan 52.000.000 TL. tutarındaki temettü 

ortaklara 31 Mayıs 2012 tarihinde nakden dağıtılmıştır. 

Dönem içinde, mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

1.353.195.417 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk 

Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 146.804.583 Türk Liranın; 

146.463.340,35 Türk Liralık kısmının olağanüstü yedek akçelerden, bakiye 

341.242,65 Türk Liralık kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.1.’e maddesi 

kapsamında gayrimenkul satış kazançlarından karşılanmıştır. Sermaye artış 

işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür 9 Temmuz 2012 tarihinde tamamlanarak 

tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin %10,8487 oranına isabet eden bedelsiz 

paylar ise, ortaklara 10 Temmuz 2012 tarihinde payları oranında dağıtılmıştır. 

Ayrıca 2.000.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı SPK ve 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. 

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. 
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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. 

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 

Küresel Görünüm: 

Dünya ekonomisinde küresel krizle derinleşen kırılgan ve olumsuz koşullar 2010–

2011 döneminde göreli bir yüksek büyümeye dönüşmüşse de, 2012 yılında ekonomide 

yeniden hız kaybı, kriz koşullarının derinleşmesi ve beklentilerin kötüleşmesi hâkim 

olmuştur. Bu durum kriz koşullarının ve dünya ekonomisindeki sistem sorunlarının ne 

denli ağır olduğunun yanısıra, ekonomik kutupların bütün dünyayı kucaklayacak 

yeterlilikte ortaklaşa bir çözümü geliştirememiş olmasının bir yansıması olarak 

alınmalıdır. 

Başta gelişmiş ekonomiler, ekonomik aktiviteyi canlandırma amacıyla klasik para ve 

mali politikaları uygulamaya başlamışlar; bu yolda faizi sıfır seviyesine yakınlaştırıp 

tasarruf eğilimleri baskılayarak tüketimi teşvik etmeye çalışmışlardır. Çoğunlukla 

merkez bankaları eliyle piyasalara trilyon düzeyinde para sürülmüştür. AB ve ABD 

merkez bankaları kaynaklı para politikalarındaki canlandırıcı genişleme hamleleri, 

uzunca bir süre piyasaları harekete geçirememiştir. Para arzındaki genişleme finansal 

alandan (bankacılık sistemi) reel sektöre (sanayiye) akmamış, üstelik büyük bölümü 

küresel piyasalarda farklı ülkelere dağılmış, böylelikle yüksek miktarda paranın 

konumlandığı ülkelerde döviz ve kur riskleri artmış, bu duruma müdahale eden 

merkez bankaları ve hükümetler bir tür ‘kur savaşları’ sürecini başlatmışlardır. Diğer 

etmenlerin yanısıra bu durum uluslararası ticaretin büyüme hızını dramatik bir şekilde 

düşürmüştür. 

Kısaca kriz yönetiminin bu kaotik yapısı 2012 yılında da devam etmiş, refahın 

topyekûn yükseldiği bir ekonomik iklime dair beklentiler ötelenmiştir. 
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Hiç kuşku yok ki, 2012 yılında iyileşmeye en çok ihtiyaç duyulan bölge Avrupa 

olmuştur. Kriz öncesinde Almanya’nın hamiliğinde büyüyen Avrupa’da aslında 

ekonomik yapı bir borç sarmalına dayanıyordu. Katma değer yaratan, teknoloji üreten, 

verimlilik çıtası yüksek ve dış ticaret fazlasına sahip olanlar olmayanlara verdikleri 

borç karşılığında mallarını satma şansı buluyorlardı. Kriz bu yapının sürdürülebilir 

olmadığını gösterdi. Sonunda halledilmesi gereken genel borç sorununun çözümüne 

yönelik tartışmalar 2012 yılına damgasını vurmuştur. Borç verenler tarafında çözümün 

finansmanına katılmak konusundaki isteksizlik, borçlular tarafında ise –çoğunlukla 

politik kaygılarla ve kemer sıkma uygulamalarını halka anlatmanın zorluğu nedeniyle- 

sanal zenginlikten ödün vermeme ısrarı, yeni bir krizi tetiklemiştir. 

Uzun tartışmaların ardından 2012 yılı başında Avrupa Merkez Bankası (ECB) talep 

etmesi durumunda bankalara istediği miktarda üç yıl vadeli borç vereceğini açıklamış, 

bu çerçevede bankalar ECB'den 1 trilyon Euro civarında borçlanmışlardır. Bu 

gelişmeyle duruluyormuş gibi görünen finansal piyasalar bir süre sonra yeniden 

karışmıştır. İkinci piyasada İspanya'nın ve İtalya’nın borçlanma faizi yıllık rekor 

seviyelere ulaşmış, Portekiz ve Yunanistan yıl boyunca yüksek faiz oranlarıyla 

borçlanmıştır. Özel fonlarda bulunan Yunan tahvillerinin içerdiği borcun büyük bir 

kısmı silinmiştir. 2012 sonuna doğru bir istikrar programı açıklamak kaydıyla; ECB, 

üye ülkelerin tahvillerini ikinci piyasadan hiçbir sınırlama olmadan alabileceğini 

açıklamıştır. Avrupa Finansal İstikrar fonunun büyüklüğü 800 milyar Euro’ya 

çıkarılmıştır. Bu çerçevede ECB’den hiçbir alım yapılmamasına rağmen finansal 

piyasalardaki psikoloji değişmiştir. Euro, uluslararası piyasada ECB’nin sağladığı 

güvenle diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlamıştır. 

2012 yılının ilginç özelliklerinden birisi de, 1994’ten bu yana ilk defa Ruble, Rupe, 

Real ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ciddi değer kaybına uğramasıdır. 

Çin Merkez Bankası, 2009 yılından sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş; resmi verilere 

göre yılın ilk 11 ayında 1,2 trilyon dolar tutarında kredi genişlemesine olanak 

sağlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da faiz indirimlerine gitmiş; 

böylelikle lokal ve küresel talebin canlanması amaçlanmıştır. 

AB ülkelerinde ekonomik toparlanmanın bir türlü gerçekleşememesi nedeniyle 

tüketici güvensizliği derinleşirken, cam ürünleri dâhil olmak üzere bazı sektör 

özelinde talep ciddi bir daralmaya uğramıştır. Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi 

Almanya 2012 yılında %1'in altında büyümüştür. Fransa’da ise 2012 yılında büyüme 

sıfıra yaklaşmıştır. İngiltere, küresel ekonomik krizden sonra toparlanabilmiş değildir. 

ABD’de yılsonuna doğru yükselen ‘mali uçurum’ tartışmaları ve Sandy Kasırgası’nın 

etkileri, tüketicide ve iş dünyasında kaygı yaratmış; ABD’nin büyüme performansını 

sekteye uğramıştır. Mali uçurumuma düşmemek için sürdürülen önlemler bütçe 

açığını hem gelirler, hem de harcamalar yönünden olumsuzlaştırarak, milli gelire oranı 

açısından sürdürülemez düzeylere getirmiştir. Amerikan ekonomisi 2012 yılının 

tamamında % 2,2 büyümüştür. 

Gelişmekte olan ülkeler ise önceki yıllarla kıyaslandığında, gelişmiş ülkelerde yaşanan 

durgunluk ve talep daralmasından nispi olarak-daha fazla etkilenmişlerdir. Global 

büyümenin itici gücü olan ve dış dünyaya sattığı mal ve hizmetlerle büyüyen- Çin ve 

Hindistan gibi ülkeler, ihracat pazarlarında görülen talep daralması nedeniyle yılı 

tahmin edilenden daha düşük büyüme oranlarıyla tamamlamışlardır. 
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Ortadoğu’da Arap Baharı’nın etkileri azalmakla birlikte, bölgede özellikle İran ve 

Suriye’deki olumsuz konjonktür nedeniyle talep halen istenilen düzeyde değildir. BDT 

pazarı ise, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinin de etkisiyle gelişimini hızla 

sürdürmektedir.  Latin Amerika’nın 2012 yılında yalnızca %0,5 büyüdüğü tahmin 

edilmektedir. Bölgedeki düşük büyüme oranının sebebi, Brezilya ve Arjantin’in 

büyümede gösterdiği düşük performanstan kaynaklanmaktadır. 

2012 yılının önemli küresel gelişmelerinden birisi son 13 yılın en düşük büyüme 

performansına rağmen Çin’in tarihte ilk defa dış ticaret hacminin ABD’yi geçerek 

dünya birinciliğini yakalamış olmasıdır. 

En önemli sonuç göstergelerden biri olan istihdam cephesinde ABD, Avrupa ve 

Japonya’da yüksek işsizliğin devam ettiği ve normal düzeylere henüz daha uzak 

olunduğu görülmektedir. Bu durum, tüm genişlemeci politikalara rağmen beklentileri 

aşağıya doğru kırmakta, bir başka deyişle yatırım, tüketme, satınalma güdüsünü 

törpülemektedir. Nitekim Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) hem Avrupa, hem de 

ABD’de düşüşünü yıl içinde sürdürmüştür. Küresel talebin zayıflığına rağmen enerji 

fiyatları mevcut düzeylerini korumuş, emtia fiyatlarında ve Çin’in etkisiyle değerli 

metal fiyatlarında çelişkili bir şekilde artış gözlenmiştir. 

Türkiye Ekonomisi 2012 Görünümü: 

Türkiye’nin 2012 yılındaki üretim ve tüketim politikasındaki ana denklem şöyle 

özetlenebilir: 

 Müzmin tasarruf açığını dış kaynak (cari açık) kullanımı ile kapatma 

mekanizmasını sürdürülebilir bir hıza düşürmek, 

 Kredi genişlemesini bir eşikle sınırlamak, faizin cazibesini bir koridor uygulaması 

ile azaltmak, karşılık oranlarını arttırmak, 

 Sonuçta ithalatın ve iç tüketimin yavaşlatılması/azaltılmasını sağlamak, 

 Bunun büyüme üzerinde yarattığı tahribatı ihracat büyümesi ile mümkün 

olduğunca azaltmak, 

 Bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak iç tüketim ve ithalat artışından beslenen KDV ve 

ÖTV gibi dolaylı vergilere bağlı olmasından ötürü bütçe açığındaki büyümeyi 

kamu elindeki vergileme/fiyatlama yoluyla kontrol etmek. 

Kurgusu böylece özetlenen politika denklemi, cari açık tehditini “büyümede 

yavaşlama” bedeline karşılık kısmî bir savuşturma olanağı tanımıştır. Rezerv paraların 

(USD, EURO) arzındaki sıradışı büyüme kurları baskılamış, bu yolla tüketici 

enflasyonu cephesinde de büyük değişimler yaşanmamıştır. Bir yandan kamu 

maliyesinin rehabilite edilmesi, bir yandan kurlar yoluyla ithal edilen enflasyonun 

dizginlenmesi, bir yandan da Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikası sonuç 

itibariyle enflasyonu uzun vade hedefi olan % 5’lere yakınlaştırmıştır. 

Ancak 2012’in temel sorunsalı cari işlemler açığı, önceki yıla göre önemli ölçüde 

azalmıştır. Bunun yanısıra cari açık finansmanının kompozisyonu da değişmiştir. 

2010–2011 yıllarının ilk dokuz ayında Türkiye’nin cari açık finansmanının ağırlığını 

hisse alımları, mevduatlar ve krediler oluşturmaktaydı. 2012 yılında finansmanda 

ağırlık devlet tahvillerine kaymıştır. Rekor seviyede tahvil alımı gerçekleştirilmiş, bu 

dövizin karşısında TL arzeden TCMB’nin döviz rezervleri artırmıştır. Altınla birlikte 

Türkiye’nin rezervleri 125 milyar $ gibi tarihi düzeylere ulaşmıştır. 
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Türkiye, 2001 krizinin sembolü haline gelen IMF borçlanmasını neredeyse 

sıfırlayarak, fona ilk defa 5 Milyar dolar tutarında katkıda bulunacağını taahhüt 

etmiştir. 

Ancak özellikle reel sektördeki durum çok iyimser olmayı engellemektedir. Açıklanan 

resmi verilere göre sanayi üretiminin son çeyrekte yavaşladığı hatta Aralık 2012’de 

daraldığı dikkat çekmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye ekonomisinin 2012 yılında 

OVP’de öngörüldüğü gibi %3,2 büyüme gösteremeyeceği, % 2–2,5 aralığında büyüme 

ile yılı tamamladığı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak dördüncü çeyrekte 

toparlanması beklenen iç talebin 2012 yılını genelde durgun tamamladığı 

görülmektedir. Dış dünyada olduğu gibi tüketici güveni yılın son çeyreğinde dip 

noktaya ulaşmıştır. Böylece 2010 ve 2011 yıllarında hızla büyüyen Türkiye 

ekonomisi, 2012 yılında iç talepteki durgunlukla birlikte öngörülenden düşük büyüme 

performansı göndermiştir. 

2012 yılında bütçe açığı 2011 yılına göre artış göstermesine rağmen yılın son 

çeyreğindeki sıkı mali politikaların etkisiyle bütçe açığının milli gelire oranı % 2 

seviyesinde tamamlanmıştır. Yılsonunda vergiler artırılırken aynı anda faiz dışı 

harcamalar kısılmıştır. Ayrıca sıkı mali politika, TL’nin değerlenmesi hızlandırmıştır. 

2012 yılında Türkiye ekonomisi için en önemli gelişmelerden birisi Fitch’in 

Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan yatırım yapılabilir seviye olan BBB-’ye 

yükseltmesiydi. Böylece Türkiye'nin kredi notu 1994 yılından bu yana ilk defa yatırım 

yapılabilir seviyeye ulaşmıştır. Kredi notunun yatırım yapılabilir dereceye 

çıkarılmasının gerekçeleri; 

 Ekonominin yumuşak inişe yönelirken ılımlı ve azalan kamu borç yükü, 

 Güçlü bankacılık sistemi, görece zengin ve çeşitlenmiş ekonomi, 

 Olumlu orta vadeli büyüme beklentileri, 

 Türkiye’nin kısa vadeli makro finansal risklerinin azalması olarak görünmektedir. 

Kredi notu artmasının sonucu olarak, kamu borçlanma kâğıtlarının kredibilitesi ve 

güvenilirlik algısı artmış, devletin daha düşük faiz ve maliyetle borçlanabilmesinin 

önü açılmış ve daha genel bir ifadeyle ülkemizin yabancı sermaye için daha cazip hale 

gelmiş olduğu açıktır. 

2013 Küresel Beklentiler: 

Bir önceki yıl yaşananlar nedeniyle 2013’e egemen olacak tutum ihtiyatlılıktır. Bir 

önceki gibi radikal bir Keynes’yen politika (..veya savaş!) gibi çözümün olamayacağı 

varsayımı altında, ülke ve bölge özelinde iyileşmeler ön planda olacaktır. Bu 

doğrultuda zengin/gelişmiş ülkelerin para birimlerini zayıflatarak ekonomilerini dış 

ticaret arenasında destekleme konusunda daha agresifleşmeye başlaması, bunun “kur 

savaşları” adıyla anılan yıkıcı rekabeti içinde bulunduğumuz dönemde daha da 

kızıştıracağı yüksek olasılıktır. Merkez bankalarının politika kararlarında –ihracatı 

destekleyecek- döviz kurlarını daha fazla gözettikleri görülmektedir. Gelişmiş 

(örneğin G-10) ülkelerin, kurlara müdahale ya da en azından kur odaklı politikalarda 

“gelişmekte olan ekonomileri ve onların pazarlarını yakından izleyen” bir tutum içinde 

olacakları aşikardır. 
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Avrupa’ya dair risk algısının 2013 yılında biraz daha azaldığını görülmektedir. 2012 

yılının son çeyreğinden bu yana ülkelerin borç krizlerinin gündem dışında kalması, 

Euro’nun uluslararası piyasalarda değer kazanmayı sürdürmesi ve 2013 yılının ilk 

aylarında sanayi üretimindeki olumlu gelişmeler, Avrupa bölgesi için 2013 yılında 

olumlu sinyaller vermektedir. Ancak kalıcı çözüm verimliliği artıracak işgücü 

reformuna kalmaktadır. Nitekim verimlilik artmadan (daha az ücret, daha yüksek 

katma değer) ekonomiler kıpırdamayacaktır. Ekonomiler kıpırdamadıkça, borç krizi 

çözümsüz bir hale gelecek, finansal piyasalarda gözlenen göreli sükûnet ve canlanma 

yerini yeniden kargaşaya bırakacaktır. Sürecin sonunda da ECB'nin yeniden müdahale 

etmesi beklenecektir. Bu olumsuz döngünün yeniden oluşup oluşmayacağı, 2013 

gidişatı ile netleşecektir. 

Ancak şu temel sorunsal varlığını korumaya devam edecektir: Farklı koşullarda 

bulunan AB ülkeleri, para birliği nedeniyle herkesi tatmin eden bir para politikası 

uygulayamamaktadır. Güçlü Euro, her ne kadar birliği dış dünyaya karşı ihracatta 

dezavantajlı duruma getirse de, birlik içinde Almanya’nın elini güçlendirmektedir. 

Aynı para ortamında eşitlenen ekonomiler, güçlü Alman sanayisi, Alman teknolojisi 

ve Alman verimliliği ile mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu huzursuzluğun 

birliğin geleceği hakkında yaratacağı tartışmalara 2013 ve sonrasında da tanık 

olunacaktır. 

ABD ekonomisi ise 2013 yılı için karışık sinyaller vermektedir. Kimi ekonomistler, 

ABD ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olmadığını, bu nedenle 

Fed'in parasal genişleme programını 2015'in ilerleyen zamanlarına kadar 

sürdürmesinin gerektiği düşüncesini dillendirilmektedir. İşsizliğin %8 seviyelerine 

gelmesi doyurucu bulunmamakta, ekonominin henüz yeteri kadar canlanmadığı 

konusu genel kabul görmektedir. Bütçe açığına yeni önlemler alan Obama Hükümeti 

için en büyük risk yeniden mali uçurum tartışmalarının alevlenmesidir. 

Çin ekonomisinin 2012 yılına göre stabil büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. 

Çin’in 2013 yılında yeniden çıkış yapabileceği, bunun kısmen iç tüketimin 

canlanmasına dayalı olacağı, kimi ekonomistler tarafından iddia edilmektedir. 

Japonya’nın politikaları ise, 2013 yılı için ekonomi çevrelerince kaygı yaratmaktadır. 

Japonya’nın borçlarının milli gelire oranı % 200 üzerindedir. Kamu otoritesi 

neredeyse 25 yıldır süren kronik deflasyon sürecini sonlandırmak niyetindedir. Bu 

amaçla Japonya Merkez Bankası’na yapılan enflasyon hedefi yükseltme baskısının, 

enflasyonla birlikte faizleri yükseltmesi, bunun bir sonucu olarak da yüksek borçluluk 

oranıyla Japonya’nın faiz ödeme yükümlülüklerinin yükselmesi ve risklerin artması 

senaryoları dillendirilmektedir. 

Latin Amerika’nın 2013 yılında %4 büyümesi beklenmektedir. Brezilya’da 

uygulanacak vergi indirimlerinin, sanayi üretimini canlandırması, ülke ekonomisini 

ivmelendirmesi ve bölgenin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Brezilya ekonomisinin hızlanmasının Arjantin ekonomisini olumlu etkileyeceği, 

Brezilya üreticilerin talep artışından Arjantinli firmaların yararlanacağı tahmin 

edilmektedir. 
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Özetle 2013’ün baskın konusu ihtiyatlılığın temel gerekçesi keskin bir belirsizliktir. 

Akla ilk gelen belirsizlik alanları, örneğin Avrupa’da tüm gelişmelere rağmen borç 

sorunsalının yeniden nüksetmesi ve ABD’de işsizliğin kabul edilebilir düzeylere 

getirilmesi esasına dayalı iyileşme -bunu temin etmeye yönelik politika, piyasalara 

para verme- operasyonlarının başarısızlığa uğrama olasılığı başta olmak üzere, Doğu 

Akdeniz ve Orta Doğu havzasındaki siyasi biçimleniş, Kuzey Amerika’da kaya 

gazının ciddi bir enerji alternatife dönüşmesi, bunun geleneksel petrol ve gaz üreticisi 

ekonomiler üzerinde yarattığı tehdittir. Ancak her zaman olduğu gibi hızlı değişim 

(teknoloji, yaşam tarzları, iş yapma biçimleri, yeni ürünler) en temel “belirsizlik” 

unsurlarıdır. 

Türkiye Ekonomisi 2013 Beklentileri: 

TCMB, 2013 yılında Türkiye ekonomisi için hedefi %5 büyüme, %5 enflasyon, %5 

cari açık olarak belirlemiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 

2012 yılında yavaşlamasının ardından 2013 yılında (baz etkisiyle ve) göreceli olarak 

az da olsa büyümeye devam edeceğini ve 2013 büyüme oranının %3,7 olacağını 

tahmin etmektedir. JP Morgan önümüzdeki dönemde TCMB'nin kredi büyümesini 

%15 civarında tutmaya yönelik politikalar uygulamasını, kısa vadeli sermaye 

girişlerini sınırlamak için de faiz koridorunu daraltmasını beklemektedir. Morgan 

Stanley, Türkiye’nin faiz oranlarının 2013 yılında yeni düşük seviyeleri test 

edileceğini tahmin ederken, Türkiye'ye bu yıl içinde Moodys'den not artışı 

gelebileceği öngörmektedir. Halen pekçok vade bileşeninde enflasyona eşdeğer ve 

hatta altında seyreden faizin, önemli bir kırılma yaşanmaması halinde trendinin düşme 

yönünde olduğu aşikârdır. 

2000’li yıllarda Türkiye ekonomisi çok canlı ve genişlemeci karakterdeki küresel 

konjonktür fırsatını iyi kullanmıştır. Her ne kadar yapısal nitelikteki reformlarda arzu 

edilen hız yakalanamamış olsa da, özellikle kamu maliyesinin iyileşmesi kamunun kıt 

olan kaynakları daha az talep etmesini, bu da para ve sermaye piyasalarında ciddi bir 

iyileşmeye yol açmıştır. Son olarak kamu maliyesinde siyasi manevraları engelleyecek 

“mali kural” konusunda beklenen yapılmamış olsa da, kamu bütçesi (AB ve IMF 

baskısıyla yapılan düzenlemeler, pek çok piyasanın liberalleştirilmesi, şeffaflaşma…) 

eskiye nazaran daha sağlam bir yapıya sahiptir. Bu durumun bir devamı olarak 2013 

yılında –tek seferlik olması nedeniyle süreklilik göstermeyecek olsa bile- özelleştirme 

yoluyla elde edilecek ciddi gelirler söz konusudur. 

Petrol fiyatları bugünkü seviyelerini koruduğu takdirde 2013 yılında Türkiye'nin enerji 

ithalatının 65 milyar dolar olarak gerçekleşeceği, petrol fiyatlarında (ve gecikmeli 

etkilerle doğalgaz fiyatlarında) olası bir düşüşün ise, fiyatı 60 milyar doların altına 

çekebileceği tahmin edilmektedir. Her durumda Türkiye tükettiği enerjiyi ithal eden, 

bu nedenle de yarattığı değeri dışarıya transfer eden bir ekonomi görünümünü 2013’de 

de sürdürecektir. Enerji meselesinin elektrikte nükleere dönüşüm, doğalgazda enerji 

transfer noktası olma, termikte yerli linyitlerin kullanılması yoluyla çözümü uzun 

vadede sonuç üretecek ve 2013’de enerji ödemelerinin cari açıktaki etkisini 

azaltmayacak girişimlerdir. Ancak enerjinin verimli kullanımına yönelik yatırımlar, 

kısa vadede kazanç sağlayacak kontrol edilebilir tek alan olarak görünmektedir. 

Dünya Bankası ise son raporunda, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında %4 oranında 

büyüyeceği tahmininde bulunmuştur. Aynı rapora göre Türkiye, enflasyon cephesinde 

de dikkate değer ilerleme kaydetmiştir. 
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Kısacası 2013 yılı için Türkiye ekonomisinde enflasyonist bir risk görülmemektedir. 

Ekonomistlerin ortak kanaati, yurtiçinde sağlanan gelişmelere ek olarak küresel 

ekonomideki durgunluk ve (mevcut düzeyinin yüksek olmasına rağmen) dramatik artış 

göstermeyen petrol fiyatları Türkiye’de enflasyonu bir risk olmaktan çıkarmıştır. Asıl 

tehlikenin tüketici talebindeki durgunluk olduğu düşünülmektedir. Hükümet tarafından 

ise 2013 yılında Türkiye ile ilgili en önemli risk alanı, kontrolü olmayan, özellikle 

ekonomi ve finans alanında dışardan gelebilecek dalgalanmalar olarak görülmektedir. 

2001 ve 2002’deki yeniden yapılanma ve ekonomik programları Türkiye’nin belli 

oranda küresel ekonomik krize hazırlıklı girmesini sağlamıştır.  Ancak ekonominin 

daha ciddi yapısal özellikleri yine de krizden ciddi bir şekilde etkilenmeyi 

önleyememiştir. Bu durum, 2013 için de geçerlidir. Türkiye’nin önünü mutlak 

anlamda açacak olan şey, vizyoner bir tutum ve onun gereklerini adım adım 

gerçekleştirme kararlılığıdır. Öncelikleri tartışılabilir olmakla birlikte, ekonominin 

hangi sektörlerde derinleşeceği stratejik bir anlayışla belirlenir, bunun gerektirdiği 

beşeri (insana dayalı) yatırımlar desteklenir, genelde iş yapma iklimini pekiştiren 

bütün rehabilitasyonlar (yasal, yargısal, finansal, vs.) yapılırsa, Türkiye büyüme ve 

kalkınma konusunda daha kararlı, daha kuvvetli bir durum sergileyebilir. 

Cumhuriyetin 100. yılında dünya ekonomi devleri arasında ilk ona girmek olarak 

belirlenmiş böylesi bir vizyon için yapılması gereken iş hacmi oldukça yüksektir. 

Öncesinde ise Türkiye’nin nüfus artışının altında bir büyümeye hiç tahammülü 

olmadığı gibi, % 5’lik uzun dönem ortalamalarıyla da yetinemeyeceği açıktır. Ne var 

ki, 2013 yılı dünyada olduğu gibi Türkiye için de biraz mevcudun korunduğu, mutedil 

bir yıl olacak gibi görünmektedir. 

Ekonomik değerlendirmenin yanı sıra girdi verdiğimiz sektörlerdeki durum aşağıdaki 

gibidir: 

2010–2011 yıllarında rekor taleple büyüyen otomotiv sektörü, 2012 yılında bu 

performansını devam ettirememiş, Avrupa’daki kriz ortamından yoğun bir şekilde 

etkilenmiş, alternatif pazarlara ihracatla daralan talebi karşılamaya çalışmıştır. Türkiye 

ihracatının yaklaşık % 13’ ünü gerçekleştiren otomotiv sektöründe, ihracatın düşmesi 

ve iç talebin daralmasıyla birlikte 2012 yılında geçen yıla oranla pazar büyüklüğü % 6, 

ihracat % 8 ve üretim % 10 daralmıştır. 

2010 ve 2011 yıllarında yakalanan yüksek performansın sürdürülebilir olmadığı açık 

olmakla birlikte, 2012 yılında ekonomide yumuşak iniş için alınan tedbirler 

doğrultusunda otomotiv sektörü verileri geçen yıllara kıyasla daralmasına rağmen 

normal seviyelerinde kalmıştır. 2013 yılında da gerek Avrupa ekonomisinde süregelen 

belirsizlikler, gerekse Özel Tüketim Vergisinde meydana gelen artış nedeniyle 

otomotiv sektörünün 2012 yılına paralel bir performans göstermesi beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında otomotiv sektörünün plan 

dönemi (2007–2013) ve 2015 yılı için projeksiyonları da yapılmıştır. Sektörün 2015 

yılı projeksiyonu kapsamında; 
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 Yılda 2 milyon adet üretim, 

 Dünya’da toplam üretimde ilk 10, 

 AB’de toplam üretimde ilk 3, 

 AB’de Ar-Ge’de ilk 5, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefler için yeni 

yatırımların gerçekleştirilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır. 

Ayrıca belirtilen asgari miktarda yatırım gerçekleştirebilen otomotiv üreticilerini 

kapsayan yeni teşvik sistemiyle birlikte dünya devi otomobil üreticilerinin ülkemizde 

yatırım yaparak üretime geçmeleri beklenmektedir. 

2005–2011 yıllarında ekonomik büyümenin lokomotifi olarak adlandırılan inşaat 

sektörü 2012 yılında % 3 seviyesinde büyümüştür. Bunun başlıca nedenlerinden biri, 

yılın başında açıklanan konut alımlarıyla ilgili yasaların değişeceğine dair yapılan 

açıklamalar ve bu açıklamaların kesinleşmesi arasında geçen sürenin uzunluğunun 

belirsizlik doğurmasıdır. KDV oranları % 1’den % 18’ e çıkarılmış, tapu harçları 

arttırılmış ve konut kredilerindeki genişleme kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. 

Dolayısıyla 2012 yılında konut talebi azalırken konut arzı artmış ve yılsonunda 

tahmini olarak 800 bin ila 1 milyon adetlik konut stoğu oluşmuştur. 2013 yılının ilk 

çeyreğinde stoktaki konutların (ruhsatlarını 2012 yılında alan projeler) % 1’lik KDV 

diliminden satılma imkânı olması nedeniyle stokların eriyebileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca düşen faiz oranlarının konut kredilerine yansıması ile 2013 yılının geçtiğimiz 

yıldan daha olumlu bir performans sergilemesi beklenmektedir. 

Beyaz eşya sektöründe 2012 yılı iç talebi yıllık bazda % 0,2 oranında daralmıştır. 

İhracat ise 2012 yılında % 13 büyüyerek toplam 16,3 milyon adede yükselmiştir. 

Ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeni ile iç talep zayıf seyrine devam ederken, 

başta İtalya, Fransa ve İspanya olmak üzere Batı Avrupa’daki beyaz eşya pazar payı 

artışları nedeni ile ithalat verileri yılbaşından beri güçlü seyir göstermiştir. Sektörün 

önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisine paralel büyüyeceği beklenmektedir. Enerji 

verimli çevre dostu cihazlar ve ankastre ürünler sektörün başlıca büyüme alanlarını 

oluşturacaktır. 

Turizm geliri 2012 yılında bir önceki yıla göre %1,8, ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi 

sayısı ise bir önceki yıla göre %1,7 artmıştır. 2013 yılında ise turist sayısında % 3,8, 

turizm gelirinde % 8,1 artış beklenmektedir. 

Yeni yılın bu ilk dönemlerinde elde edilen gözlemler, ulusal ve küresel düzeyde 

ekonomik koşulların 2012’deki hız kesme modundan bütün bütün kurtulmadığını, 

ancak baz etkisi nedeniyle yeni yılda kısmi bir iyileşme sağlanabileceğini 

göstermektedir. Dahası genellikle parasal genişleme yoluyla sağlanmaya çalışan 

ekonomik canlılığın oluşmaması, beklentileri başlangıç durumuna göre daha da 

aşağıya çekecektir. Çünkü nihayetinde piyasalara verilen paranın, Merkez Bankaları 

ve hükümetler tarafından bir şekilde geri alınması (vergiler) kaçınılmazdır. Bu durum 

da hem henüz yeni güçlenmiş olan iç talebi vergiler yoluyla zayıflatacak, hem de 

varlığını ancak kamu kaynaklı fonlara dayalı olarak sürdüren ekonomik faaliyetlerin 

çöküşüne neden olacaktır. Küresel ekonomilerde gidişatın bu yönsüzlüğü (ne iyi, ne de 

kötü durumu…) karşın Topluluğumuz maliyet düşürme, verimlilik arttırma, daha 

yüksek değer içeren bir üretim yapısına sahip olma unsurlarını içeren tam bir 

rasyonelleşme anlayışıyla hareket etmektedir. 
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Kurumsallaşmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak üretim planlarını pazar 

koşullarına uyarlama, pazar çeşitliliğini arttırma, harcama/tahsilat tutumlarını 

ayarlama gibi risk azaltıcı politikalar da döneme özel yönetim araçları olarak 

uygulanmaktadır. 

Topluluğumuz öteden beri uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dâhilinde 

yönetmektedir. Bu planın gereği olarak teknolojiye hâkimiyet, her alanda yüksek 

standartlara yönelmek, etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal pazarda, 

hem de uluslararası alanda iddia sahibi olmak konularında doyurucu sonuçlar 

alınmaktadır. Başta kârlılık olmak üzere rekabet gücünün tavizsiz korunması ve 

sürekli olarak arttırılması için gerekli olan gayret Topluluk bütününde 

gösterilmektedir. Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düşük 

maliyetlerle elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi 

maliyet tasarrufu sağlanmakta, üretim ve lojistik konularında optimum performans 

hedeflenmektedir. 

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Aralık 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı 

döneme göre %7 artarak 5.342 Milyon TL düzeyine yükselmiştir. Yine aynı dönemde 

yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda cam üretimimiz 3.683 bin ton, soda üretimimiz ise 

1.827 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Yıl içinde, bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii 

AŞ’nde 18 Mayıs 2012–4 Temmuz 2012 tarihleri arasında yaşanan 48 günlük grev 

nedeniyle; Soda Fabrikasında 179.000 ton, Kromsan Fabrikasında 28.400 ton ve 

Kojenerasyon Santrali İşletmesinde 184 Mio Kwh Elektrik ve 568 Bin ton Buhar 

üretim kaybı oluşmuştur. 

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 Erkenden 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. 

 Denizli Cam San. AŞ’de yürürlükte bulunan XIV. Dönem toplu iş sözleşmesinin 

yürürlük süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sonra ermiş ve T. Çimse-İş Sendikası ile 

XV. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 1 Aralık 2011 tarihinde yapılan 

toplantı ile başlanılmıştır. Yasal süreç dâhilinde taraflar arasında 27 Ocak 2012 

tarihinde uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, 01 Mart 2012 tarihinde ise resmi 

arabulucu toplantısı yapılmıştır. Resmi arabulucu sürecinin ardından uyuşmazlığın 

sürdüğü 12 madde üzerinde tarafların uzlaşması sonucu 17 Mart 2012 tarihinde 

anlaşmaya varılmış olup XV. dönem toplu iş sözleşmesi 31 Mart 2012 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 Soda San. AŞ’de 17 Ocak 2012 tarihinde başlayan ve 1 Ocak 2012–31 Aralık 

2013 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında 

anlaşma sağlanamaması üzerine 18 Mayıs 2012 tarihinde Petrol-İş Sendikası 

tarafından grev uygulamasına gidilmiş olup, grev uygulaması 4 Temmuz 2012 

tarihinde uzlaşmaya varılması üzerine sona ermiştir. 
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 22. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31 Aralık 2011 

tarihinde sona ermiş olup, yetki sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 

2012–31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan 23. Dönem toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerine 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş 

sözleşmesi görüşmelerinin 60 günlük süre içerisinde sonuçlandırılamaması 

üzerine resmi arabulucu süreci başlamıştır. Resmi Arabulucu tayininden önce 

yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması neticesinde 17 Ağustos 2012 tarihinde 

“Anlaşma Tutanağı” imzalanmış, toplu iş sözleşmesi ise 03 Eylül 2012 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi AŞ’de yürürlükte bulunan II. Dönem toplu iş 

sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona ermiş olup, Kristal-İş 

Sendikası ile 1 Ocak 2012–31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan yeni dönem toplu 

iş sözleşmesi görüşmelerine 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 

başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 60 günlük süre içerisinde 

sonuçlandırılamaması üzerine resmi arabulucu süreci başlamıştır. Resmi 

Arabulucu tayininden önce yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması neticesinde, 

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 23. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesine 

dâhil edilmiş ve 17 Ağustos 2012 tarihinde Grup TİS görüşmelerinde taraflar 

arasında anlaşma sağlanmıştır. 

 Paşabahçe Eskişehir Cam San. AŞ’de 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 

başlayan, 1 Nisan 2012–31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan yeni dönem toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri 22.10.2012 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. 

 Trakya Yenişehir Cam San. AŞ’de 01.01.2013–31.12.2013 dönemini kapsayan 

III. Dönem toplu iş sözleşmesi süreci, Kristal-İş Sendikası’nın yetki belgesinin 

20.12.2012 tarihinde tebliğ edilmesi ile başlamıştır. 

Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 Trakya Glass Bulgaria EAD şirketi için 28 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 

başlayan ve Podkrepa Sendikası ile sürdürülen VI. Dönem TİS görüşmeleri 21 

Haziran 2012 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmış, toplu iş sözleşmesi 29 

Haziran 2012 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilen törenle imzalanmıştır. 

 OOO Posuda şirketi için 1 Ocak 2012–31 Aralık 2012 dönemini kapsayan TİS 

görüşmeleri 23 Temmuz 2012 tarihinde İş Kule-3’te gerçekleştirilmiş olup, 

görüşmeler anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. 

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. 982.078.999 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 402.479.314 26,83 

 1.500.000.000 100,00  
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14. Finansal Oranlar 

Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 31 Aralık 

 2012 2011 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,82 2,79 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,36 0,38 

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,56 0,60 

Net Finansal Borç / Özsermaye 0,17 0,12 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

Brüt Kar / Net Satışlar 0,27 0,33 

Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,08 0,16 

Ebitda / Net Satışlar 0,18 0,25 


