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1. Kısaca Topluluk 
 

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

tarafından, 76 yıl önce Türkiye’de kurulan Şirket’in hisseleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. T.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 48 bağlı ortaklık, 4 müşterek yönetime 

tabi işletme ve 2 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 

Kadir Akgöz  Üye 

Rıza İhsan Kutlusoy (*) Üye 

Aydın Süha Önder  Üye 

Murat Bilgiç               Üye 

Zeynep Hansu Uçar (*) Üye 

Dr.Tevfik Ateş Kut  Üye 

 

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi oluşturmaktadır. 

 

TTK’nu ve SPK’nun Seri: IV, No:56 Tebliği hükümleri ile Şirket Esas 

Mukavelesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, 

Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye 

adedine göre seçim yapılması ve SPK’nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum 

amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilmesi hususları 25 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.  



3 

 

 

 

 

Denetleme Kurulu  
 

Adı Soyadı   

Işıl Dadaylı 

Velda Lafcıoğlu 

 

Yönetim Kurulu üyeleri 15 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) 

yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 25 Nisan 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 29 

Nisan 2011 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir 

 

Denetim Kurulu üyeleri 15 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2012 

yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) 

yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 25 Nisan 2011 tarihinde tescil edilmiş 

ve 29 Nisan 2011 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir 

 

2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır. 

 

Denetim Komitesi 

Yönetim Kurulu Kararı ile SPK esaslarına göre kurulan ve üç üye ile bir Başkandan 

oluşturulan komite, kendisine bağlı Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı altında 

yapılandırılan Risk Yönetimi Müdürlüğü ile İç Denetim Müdürlüğü aracılığı ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet konusuna ilişkin olarak Yönetim Kuruluna 

düzenli bilgi verilmektedir. 

 

Şirketimizde halen Denetimden Sorumlu Komite görev yapmakta olup,  SPK’nun 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV; No:56 

sayılı Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulması zorunlu olan 

komitelerin, 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul  

toplantısını müteakip oluşturulması planlanmıştır. 

  

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.  
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4. Üst Yöneticiler  
 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  

Topluluğa Giriş 

Tarihi 

PROF. DR. AHMET KIRMAN  

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ – GENEL 

MÜDÜR  14.04.2006 

TEOMAN YENİGÜN  DÜZCAM GRUBU BAŞKANI  07.08.1978 

AZMİ TANER UZ  CAM EV EŞYASI GRUBU BAŞKANI  13.10.1980 

MAHMUT EKREM BARLAS  CAM AMBALAJ GURUBU BAŞKANI  02.07.1979 

SABAHATTİN GÜNCELER  KİMYASALLAR GURUBU BAŞKANI  24.06.1982 

İBRAHİM BABAYİĞİT  FİNANSAL İŞLEMLER GRUP BAŞKANI  01.07.2007 

PROF.DR. ŞENER OKTİK  ARAŞT. VE TEKN. GELİŞTİRME BAŞKANI   01.01.2012 

ALİ NAFİZ KONUK  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  01.12.1991 

ATİLA GÜLTEKİN  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GN. MD. YARD.            01.08.2010 

GİZEP SAYIN    PLANLAMA GN. MD. YARD.           14.03.1989 

     

5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım 
Politikası 

 
Şişecam Topluluğu’nun ana faaliyet alanları cam ve kimyasallar üretimidir. Bu 

alanlara tahsis edilmiş sermayeye en yüksek getiriyi sağlamak üzere konusunda 

uzmanlaşmaya özel bir önem vermektedir. Benzer, tamamlayıcı ve destekleyici 

niteliklerdeki diğer faaliyetlerin varlığı cam ve kimyasallara odaklı öncelik yapısını 

değiştirmemekte; dahası ana faaliyet sahalarındaki kazanımları çoklaştırmak Şişecam 

faaliyet gündeminin ilk sırasında yer almaktadır. Seçilmiş cam ve inorganik kimya 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Şişecam, bu konumunu yüksek 

değer üreten bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uzmanlaşmayı kendi içinde yeni 

düzeylere taşımayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.  
 

Şişecam, küreselleşmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve 

tehditleri savuşturmak üzere faaliyetlerini öncelikle ‘bölgesel liderlik vizyonu’ 

çerçevesinde yürütmektedir. Bu yaklaşım, değer üretmek koşuluyla dünyanın önemli 

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

kazanmanın ana enerjisini oluşturmaktadır. 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, 
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 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 hakimiyeti 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. 

 

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

2012 döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 161 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

 

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 

Şişecam Topluluğunun başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan 

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

vadeli krediler oluşturmaktadır.  

 

Şişecam Topluluğu yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından Ocak-

Mart 2012 döneminde 4,5 Milyon € orta vadeli, 11,7 Milyon €, 2.812 Milyon RUR ve 

105,3 Milyon UAH işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli 

kredi kullanılmıştır. 

 

Aynı dönemde vadesi gelen 27,3 Milyon $, 45,6 Milyon €, 1.885 Milyon RUR ve 65,4 

Milyon UAH tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 

 
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

SPK’nun 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. 

 

Anılan Tebliğe uyum amacıyla, Şirket Esas Mukavelesinde gerekli değişikliklerin 

yapılması hususunda gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda da, 25 Mayıs 2012 

tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Esas 

Mukavele değişikliğine ilişkin gerekli yasal izinler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır.  
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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, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, 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 

sunulmuştur.  

 

8. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve 
Kar Dağıtımları 

 

SPK’nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum amacıyla yapılan Esas Mukavele 

değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup, Şirketimizin 25 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır.  

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI, No.29 

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 

2011 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 631.505.111 TL. tutarındaki 2011 yılı net 

konsolide bilanço kârımızın, SPK’nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Ana 

Sözleşmemizin 29. maddesine göre ekteki şekilde tefrik edilmesi; 

 

- Hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut çıkarılmış sermayenin %4 oranına tekabül eden 

52.000.000 TL.  tutarındaki brüt temettünün Ortaklarımıza nakden dağıtılması,  

 

- Paşabahçe Beykoz gayrimenkullerinin kısmi bölünme yoluyla devralınması 

karşılığında ihraç edilen ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ne verilen 

53.195.417 TL. tutarındaki yeni paylara, SPK’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğ 

hükümleri gereğince 2011 yılı karından pay verilmemesi,  

 

- Temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2012 olarak belirlenmesi,     

 

hususlarının 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun 

görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiş ve bu husus 19 Nisan 2012 tarihinde 

yapılan özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.  
 

 

 

 

 

http://www.sisecam.com/
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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, indirim 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.  

 
1Ağustos 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. 
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10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Küresel ekonomik kriz 2009 yılındaki derinleşmenin ardından 2010’da durağan bir 

toparlanma süreci izlenmiş; 2011 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren ekonomik 

belirsizlikler ve kriz senaryoları tekrardan ekonomi gündemlerini meşgul etmeye 

başlamıştır.  

 

Avrupa’daki ekonomilerin temel sorunu olan yüksek borçluluk oranları, Yunanistan’ın 

uzun süredir tartışılan temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya gelmesi sonrasında 

daha da ön plana çıkmıştır. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin liderleri sorunun 

çözümünde ortak bir anlayışla çözüm bulma konusunda yaşadığı güçlükler halen 

devam etmektedir. Bu belirsizlik hali yüksek borç yükü altındaki diğer Avrupa 

ülkelerinin ve nihayetinde Avrupa’nın ekonomik birliğinin geleceği konusundaki 

kaygıları körüklemektedir. Bu durumun genelde pazar ekonomisinin özellikle finansal 

piyasa ayağının yeniden yapılanması, özelde ise AB ve Euro’nun geleceğinin 

sürdürülebilir kılmak üzere yeni kural ve kurullara bağlanması beklenmektedir. 

 

Kıtanın diğer tarafında ise A.B.D. yüksek borç yükü ve durgunluk ile aşanlı mücadele 

ederken, Standart & Poor’s 70 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin notunda indirime 

gitmiştir. Siyasi araneda A.B.D ile İran arasında yaşanan gerginlikler ve olası bir 

çatışma ihtimali 2012’nin ilk çeyreğinde manşetten düşmüş olsa da belirleyicidir. Bu 

noktada öne çıkan risk unsuru İran’ın petrol arzını kesme tehdidi ve bu tehdidin petrol 

fiyatlarına yansıması olarak görülmektedir.  

 

Geçen yıl ekonomik büyümeye devam eden gelişmekte olan piyasaların durumu, ilk 

çeyrekte de devam etmiştir. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki borç sorunlarının devam 

etmesi ve yapısal değişiklikler gerektirecek olması nedeniyle talebin eski seviyelerinde 

olamayabileceği gerçeği, ekonomisi ihracattan beslenen Çin’i iç tüketimini artırmak, 

gelir seviyesini iyileştirmek, ekonominin finansmanında kamu müdahalesinin yerini 

pazar koşullarına bırakması gibi yapısal değişimlere zorlamaktadır.  

 

2010 ve 2011 yılında sırasıyla % 5,3 ve % 3,9 büyüyen dünya ekonomisinin, 2012 

yılında da % 3,5 düzeyinde bir büyüme göstermesi beklenmektedir.  Bu büyümede 

gelişmekte olan ülkelerin % 5,7 ile yine dinamik unsuru oluşturması, gelişmiş ülkelerin 

ekonomik büyümelerinin ise %1,4 ile düşük seviyelerde gerçekleşmesi 

beklenmektedir.  

 

Emtia fiyatları, genel ekonomik büyümeden değil ama üretim sektöründeki stok 

seviyelerinin yükselmesi sonucu yüksek seyrini korumaktadır. Ancak kalıcı ve yüksek 

tempolu büyümenin gecikmesine bağlı olarak emtia fiyatlarının özellikle yılın ikinci 

yarısında düşmeye başlaması beklenmektedir.  

 

Küresel ekonomik krizle derinleşen -özellikle- gelişmiş ülkelerdeki işsizlik sorunu 

henüz sürdürülebilir düzeye gelmemiştir. A.B.D ekonomisi Büyük Depresyon’dan bu 

yana en uzun süreli yüksek işsizlik dönemini yaşamakta ve bu süreç halen devam 

etmektedir. Avrupa ekonomilerinde ise işsizlik -İspanya örneğinde olduğu gibi- çok 

tahrip edici boyutlardadır. Satınalma gücünün yaşadığı zayıflığın yanısıra işsizliğin bu 
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yüksek boyutlarda seyri Yunanistan, İtalya, Fransa, Hollanda örneklerinde yaşandığı 

gibi hızlı siyasi iktidar değişimlerini de tetiklemektedir. 

 

Hem özel sektörde, hem de kamuda yüksek borçluluk oranları, büyümesini dış kaynak 

transferine bağlamış ekonomilerin temel sorununu oluşturmaktadır. Bu oranı 

sürdürülebilir bir düzeye indirmeye yönelik politikalar Yunanistan başta olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesinde devlet yardımları ve sosyal harcamaların düşürülmesine 

neden olmaktadır. Sonuç olarak iç talep baskılanmaktadır.   

 

2012, küresel ekonomi için oldukça fazla belirsizliklerin hakim olduğu bir yıldır. Genel 

eğilim daha önceki kadar şiddetli olmasa da kısmi bir daralmanın yaşanacağı 

yönündedir. 2010 ve 2011’de gelişmekte olan ülkelerde yaşanan üretim artışlarının 

kalıcı olamayabileceği ve birçok gelişmiş ülkelerdeki yüksek borç yükü dolayısıyla 

mali sıkılaştırma politikalarının uygulanmaya başlanması söz konusu belirsizliklerin 

temel tetikleyicisidir. ABD ve Avrupa’da ekonomiyi canlandırma ve finansal sektöre 

yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla uygulanan canlandırma paketlerinin 2012’de 

yerini çoğunlukla sıkılaştırma önlemlerine bırakması beklenmektedir. BRIC ve diğer 

gelişmekte olan ülkeler için ise görünüm daha parlak olmakla birlikte ihracata dayalı 

büyüyen ekonomiler için dış talep eksikliği önemli bir risk unsuru olarak 

görülmektedir. Bu ülkelerin 2012’de iç talebi canlandırmaya yönelik politikaları hayata 

geçirmeleri kuvvetle olasıdır. 

 

2011 ilk çeyrekde %11,9, ikinci çeyrekde % 9,1, üçüncü çeyrekde % 8,4 büyüyen ve 

dünya ekonomisinden %1,1 pay alan Türkiye ekonomik büyümesi son çeyrekte de 

%5,2 olarak gerçekleşmiş, yıllık büyüme % 8,5 olmuştur. İç talebin canlı seyretmesi 

büyüme oranı üzerinde etkili olmuştur.  

 

Büyümenin sermaye girişleri ile finansmanı, dolayısıyla da sürdürülebilirliği 2011 

yılında tanık olduğumuz yüksek (GSMH’nin yaklaşık % 10’u) cari açık seviyesi 

nedeni ile sıkça tartışılmaktadır. Kasım 2011’den bu yana cari açıkta yaşanan daralma 

ise 2012 yılı için “yumuşak iniş” söylemlerini beraberinde getirmiştir. Yılın başında 

elde edilen tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergeler bu 

söylemi destekler nitelikte ekonomide tedrici bir yavaşlama olacağı yönünde 

beklentileri güçlendirmekte; uluslararası kurumların 2012 yılı büyüme tahminleri % 3 

seviyelerinde gezinmektedir. 2012-2014 Orta Vadeli Program’da ise büyüme hedefi % 

4’dür.  

 

Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirasının değer kaybıyla artışa geçen 

enflasyon,  2011 yılını % 10,45 ile hedeflenen düzeyin üzerinde kapatmış ve dünya 

ortalamasının iki katından daha fazla artmıştır. 2012 ilk çeyreğinde çok küçük bir 

azalışla düşme temposuna giren enflasyon yıllık düzeyi % 10,43 olmuştur. Bu 

gelişmeler, TCMB’nin fiyat istikrarına yönelik politikalara ağırlık vererek döviz 

piyasalarına yoğun müdahalesine neden olmuştur. Nisan 2012’de yayımlanan 

Enflasyon Raporu’nda kurum, enflasyon görünümünün hedeflere uyumu için para 

politikasındaki sıkı duruşun bir müddet daha devam etmesi gerektiğini vurgulamış ve 

2012 yılı için orta noktası % 6,5 olan bir tahmin aralığı açıklamıştır. 
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Şüphesiz Türkiye ekonomisinin en başarılı olduğu alanların başında kamu maliyesi 

gelmektedir. Kısmen tek seferlik gelir akışlarına (özelleştirmeler, vergi afları, vb.) 

dayalı da olsa kamu maliyesindeki disiplinli duruş sayesinde hem merkezi yönetim 

bütçe açığı, hem de kamu borçluluğunun milli gelir içindeki payı gerilemiştir. Böylece 

bütçe açığının GSYH’ye oranı % 1,4 olarak gerçekleşmiştir, brüt kamu borç stoğunun 

GSMH’ye oranı ise % 39 gibi yönetilebilir düzeylerdedir. 2012 yılında disiplinin 

devam ettirilmesi Türkiye’yi, borç sorunları ile çalkalanan gelişmiş ekonomiler 

arasından olumlu yönde ayrıştıracağı muhakkaktır. 

 

İşsizlik şiddeti azalmış olsa da halen daha tehditkar boyutlardadır. 2012 Ocak dönemi 

verilerine göre % 10,2 olan genel işsizliğin (tarım dışı işsizlik % 12,4) % 8’lerin altına 

düşmesi halinde bir refah artışı ve sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsedilebilecektir. 

 

Türkiye’de ekonomik büyümenin dış kaynaklarla finanse edilmesi aynı zamanda ülke 

dışındaki gelişmelere karşı kırılganlığı da artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa ve 

A.B.D.’deki gelişmeler 2012 yılı ekonomik performans üzerinde belirleyici olacaktır. 

A.B.D.’de parasal genişlemenin devam etmesi sermaye girişlerinin güçlü seyretmesine, 

yurtiçinde kredi artışının devam etmesine ve ihracat performansına da bağlı olarak 

yüksek büyüme yakalanmasına yardımcı olacaktır. Ancak Avrupa’da derinleşen bir 

kriz,  hem ihracatımıza olumsuz etki edecek hem de sıcak paranın (kısa vadeli sermaye 

girişleri) kaçmasına neden olarak ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, her 

iki senaryoda da, enerjide dışa bağımlılığımız nedeniyle 125 $’a yükselen petrol 

fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri performansı belirleyecek unsurlardan bir 

tanesi olacaktır. 

 

Sonuç olarak büyümenin sürdürülmesi için gerekli kaynak ihtiyacının tasarruf oranın 

düşüklüğü nedeniyle dış kaynaklardan sağlanması zorunluluğu; ekonomide değer 

üretiminin bütün aşamalarında rasyonel davranmayı zorunlu kılmaktadır.  

 

Genel ekonomik durumun dışında girdi verdiğimiz bazı ana sektörler açısından ise 

genel görünüm şöyledir:  

 

İnşaat: 2011 yılına girerken büyüme beklentisi % 17 olan inşaat sektöründe 2011’in 

üçüncü çeyreğindeki büyüme bir önceki yılına aynı dönemine göre % 10,6 olarak 

gerçeklemiştir. Yine aynı dönemde % 5 ciro artışı sağlayan sektörde 2012 yılı 

beklentileri 2011’in gerisinde kalmaktadır. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin 

(İMSAD) Ekonomi Beklenti Anketi’ne katılan üyelerin % 69'u 2012’de inşaat 

sektöründe % 4-6 aralığında büyüme beklemektedir. Sektörün performansında yıl 

içinde özellikle Van’da yaşanan deprem felaketinin ardından sıkça telafuz edilmeye 

başlanan “Kentsel Dönüşüm Projesi”, orman niteliğini kaybetmiş 2B alanlarında 

mülkiyet sorununun çözümü ve İstanbul Finans Merkezi inşaatı gibi konulardaki 

gelişmeler önemli rol oynayacaktır. 

 

Otomotiv: 2010’da % 26 büyüyen otomotiv sektörü 2011’in ilk çeyreğini oldukça iyi 

bir performansla kapatmış, bu dönemde otomobil ve hafif ticari araç üretiminde % 76 

artış yakalanarak rekor kırılmıştır. Yılın ilk yarısında pazarda yaşanan büyüme % 54’e 

ulaşmıştır. Yılsonunda ise otomobil üretiminde % 6, toplam otomotiv üretiminde ise 
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% 9’luk bir artış gerçekleşmiş, kapasite kullanımı % 76 olmuştur. 2023’te otomotivde 

ilk 10 ülkeden biri olmayı hedefleyen Türkiye, geçen yıl Çeklerin gerisinde kalarak 

yeniden 17. sıraya düşmüştür. 2012 yılının ilk ayında ise pazarda önemli bir daralma 

yaşanırken, hafif ticari araçlarda ÖTV artışı nedeniyle % 44’lük bir düşüş 

gerçekleşmiştir. 

 

Perakende: Perakende sektörü ciroları 2011’de yıllık bazda % 9 artış göstermiştir. 

Yıllık % 18 ciro artışı ile gıda dışı perakende sektörün itici gücü olmuş, gıda 

perakendesinde cirolarda yıllık bazda sadece % 3 artış gerçekleşmiştir.  Sektörün 

istihdamı, yıllık bazda % 12 artışla 600 bin kişiye yükselmiştir. Dünya ekonomisindeki 

durgun görünüme rağmen açılacak AVM’ler ve güven artışı sayesinde 2012 yılında da 

güçlü bir büyüme beklenmektedir.  

 

Turizm: 2011 yılında turizm gelirlerinde yaklaşık % 11 artış gerçekleşmiş ve 

23 milyar $’lık gelir elde edilmiştir. Çıkış yapan turist sayısında % 10’luk artış yaşanan 

ülkemizde turizm önümüzdeki dönemde uzun vadeli stratejik konulardan birisi olarak 

görülmekte ve 2023 yılı için 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar $ gelir hedefi telafuz 

edilmektedir. 

 

Bu rapora konu faaliyet döneminde küresel krizin pazar ekonomilerini yeniden ve 

köklü bir şekilde yapılandıracak bir nitelikte olduğu ve bu sürecin uzayacağı net bir 

şekilde anlaşılmıştır.  Net olan bir başka olgu ise, beklentilerin faaliyet döneminde 

karamsar bir şekilde aşağıya doğru baskılanmış olduğudur. Ekonominin bu olağandışı 

gündemine karşın Topluluğumuz maliyet düşürme, verimlilik arttırma, daha yüksek 

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

anlayışıyla hareket etmektedir. Kurumsallaşmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak 

üretim planlarını pazar koşullarına uyarlama, pazar çeşitliliğini arttırma, 

harcama/tahsilat tutumlarını ayarlama gibi risk azaltıcı politikalar da döneme özel 

yönetim araçları olarak uygulana gelmektedir. 

 

Topluluğumuz öteden beri uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde 

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

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

hem de uluslararası alanda iddia sahibi olmak konularında doyurucu sonuçlar 

alınmaktadır. Başta kârlılık olmak üzere rekabet gücünün tavizsiz korunması ve sürekli 

olarak arttırılması için gerekli olan 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-Mart 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı 

döneme göre % 15 artarak 1.261 Milyon TL düzeyine yükselmiştir. Yine aynı 

dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda cam üretimimiz 918 bin ton, soda 

üretimimiz ise 493 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 
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11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 
 

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 

görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve 

İç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir.  
 

Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve 

potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin 

gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini 

hedeflemektedir. Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için “Şişecam 

Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği” ve “Risk Politikaları” 2007 yılında yürürlüğe 

alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğu’nda yer alan riskler 

etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz 

çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak 

yapılan çalışmalara devam edilmektedir.  

 

Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi 

yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca 

risk odaklı bakış açısı ile periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim 

Kurulu’na raporlanmaktadır. 

 

 

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. A.Ş’de yürürlükte bulunan XIV. Dönem toplu iş sözleşmesinin 

yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde sonra ermiş ve T.Çimse-İş Sendikası ile XV. 

Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 01.12.2011 tarihinde yapılan 1. toplantı ile 

başlanılmıştır. Yasal süreç dahilinde taraflar arasında 27.01.2012 tarihinde 

uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, 01.03.2012 tarihinde ise resmi arabulucu toplantısı 

yapılmıştır. Resmi arabulucu sürecinin ardından uyuşmazlığın sürdüğü 12 madde 

üzerinde tarafların uzlaşması sonucu 17.03.2012 tarihinde anlaşmaya varılmış olup 

XV. dönem toplu iş sözleşmesi 31.03.2012 tarihinde imzalanmıştır. 
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 XXII. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesi ile Anadolu Cam Yenişehir Sanayi 

AŞ’nin II. Dönem toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde sona 

ermiş olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgeleri gelen Cam 

Elyaf Sanayii A.Ş.’ye ait Cam Elyaf fabrikası, Anadolu Cam Yenişehir 

Sanayi  A.Ş.’ye ait Yenişehir Cam Ambalaj fabrikası ile Trakya Cam San. A.Ş.’ye 

ait Trakya, Trakya Otocam ve Trakya Mersin Fabrikaları için Kristal-İş Sendikası ile 

yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 30 Nisan 2012 tarihinde başlanmıştır. 

 

 Soda San. AŞ’de yürürlükte bulunan 01.01.2010-31.12.2011 dönemini kapsayan 

toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde sonra ermiş ve Petrol-İş 

Sendikası tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki tespiti 

talebinde bulunulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taraflara TİS yetki 

belgesini tebliğ etmiştir. 17.01.2011 tarihinde yapılan 1. toplantı ile başlayan TİS 

görüşmelerinde 6 toplantı gerçekleştirilmiştir. Yasal süreç dahilinde Petrol-İş 

Sendikası Bakanlığa uyuşmazlık bildiriminde bulunmuş, 26.03.2012 tarihinde ise 

resmi arabulucu toplantısı yapılmıştır. Resmi arabulucu sürecinin tamamlanmasının 

ardından Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 25.04.2012 tarihinde 

işyerinde ilan edilmiş olup toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir.   

Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 

 Trakya Glass Bulgaria EAD şirketi için Podkrepa Sendikası ile sürdürülen VI. 

Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 28.03.2012 tarihinde yapılan 1. Toplantı ile 

başlanmıştır. Görüşmelerde 2. toplantı 27.04.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 

toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir.  

 
 

13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 
 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında 

gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 

   

Pay tutarı 

 Pay 

oranı 

Ortaklar  TL  % 

T. İş Bankası A.Ş.                    885.963.199         65,47 

Efes Holding A.Ş.                       50.297.701           3,72  

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.  53.195.417          3,93 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.                              650.323           0,05  

Diğer                     363.088.777         26,83  

               1.353.195.417        100,00  
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14. Finansal Oranlar 

 
Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 
 

 31.03.2012  31.12.2011 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,65  2,79 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,36  0,38 

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,57  0,60 

Net Finansal Borç / Özsermaye   0,14  0,12 

    

    

 
1 Ocak- 

31Mart 2012 

 1 Ocak- 

31Mart 2011 

Brüt Kar / Net Satışlar 
0,30 

 
0,33 

Faaliyet Karı /Net Satışlar 
0,11 

 
0,16 

Ebıtda / Net satışlar 
0,21 

 
0,27 

 


