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1. Genel Bilgiler 

Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

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

Telefon:+90 (212) 350 50 50 
Faks  :+90 (212) 350 57 87 
http://www.sisecam.com 

Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 

Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

Sicil No: 21599 

Mersis No: 0–8150–0344–7300016 

2. Topluluğun Faaliyet Gösterdiği Sektör 

Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından, 79 yıl 
önce Türkiye’de kurulan Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de (BİAŞ) 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 57 bağlı ortaklığı, 5 iş ortaklığı 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. 

  

http://www.sisecam.com/


2 
 

 Topluluk şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet grupları aşağıda sunulmuştur: 

 Düzcam Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Trakya Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı Türkiye  

 Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, kaplamalı, lamine ve projeli camlar üretimi  

  ve satışı Türkiye  

 Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet Türkiye  

 Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Düzcam üretimi ve satışı Türkiye  

 Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, oto cam, beyaz 

  eşya ve cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Bulgaristan  

 Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 TRSG Autoglass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Trakya Glass Kuban OOO Düzcam üretimi ve satışı Rusya  

 Trakya Glass Rus ZAO Düzcam üretimi ve satışı Rusya  

 Automotive Glass Alliance Rus ZAO Otomotiv camları üretimi ve satışı Rusya  

 Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri Rusya  

 Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri Rusya  

 Glasscorp S.A. Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı Romanya  

 Fritz Holding GmbH Holding hizmeti Almanya  

 Richard Fritz Inc. Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Amerika  

 Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya  

 Richard Fritz Spol S.R.O. Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Slovakya  

 Richard Fritz GmbH+Co. KG Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya  

 Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya  

 Richard Fritz Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Macaristan  

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

HNG Float Glass Limited Düzcam üretimi ve satışı Hindistan  

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı Mısır  

 Cam Ev Eşyası Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye  

 Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı Türkiye  

 Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kâğıt – karton ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı Türkiye  

 Paşabahçe Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Rusya  
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 Cam Ambalaj Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Balsand B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 OOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi Rusya  

 OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Glass Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

 Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

 JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan  

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı Türkiye  

 OOO Balkum Kum işleme ve satışı Rusya  

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 OAO FormMat Kum üretimi ve satışı Rusya  

 Kimyasallar Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Soda Sanayii A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı Türkiye  

 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı Türkiye  

 Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye  

 Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye  

 Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye  

 Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. Ağır sanayi makine imalatı ve satışı Türkiye  

 Dost Gaz Depolama A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı Türkiye  

 Şişecam Bulgaria EOOD Soda satışı Bulgaristan  

 Cromital S.p.A Krom türevleri İtalya  

 Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satışı Mısır  

 Şişecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı Bosna Hersek  

 Şişecam Chem Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda 

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. Vitamin-K üreticisi ve satışı Türkiye  

 Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı Bosna Hersek  

    

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Solvay Şişecam Holding AG Finansman ve yatırım şirketi Avusturya  

 Diğer 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

Camiş Limited Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere  

Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye  

 Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye  
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3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

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. 1.028.563.461 65,47 
T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik. 70.017.413 4,46 
Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 
Efes Holding A.Ş. 58.393.405 3,72 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 754.996 0,05 
Diğer 413.270.725 26,30 

  1.571.000.000 100,00 

4. Yönetim Kurulu ve Komitelerde Görev Alan Üyeler 

Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı  Görevi  
Hakkı Ersin Özince  Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Ahmet Kırman  Başkan Vekili-Genel Müdür  
Alev Yaraman (**) Üye  
Dr. Tevfik Ateş Kut (**) Üye  
İlhami Koç (***) Üye  
Zeynep Hansu Uçar (**),(***) Üye  
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (*),(**),(***) Bağımsız Üye  
Prof. Dr. Orhan Sezgin (*),(***) Bağımsız Üye  
Halit Bozkurt Aran (*),(***) Bağımsız Üye  

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi 
(**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini 
(***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 

oluşturmaktadır. 

8 Nisan 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği 
ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğinden ayrılan Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy’un 
yerine, Yönetim Kurulunun 14 Nisan 2014 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Sayın Halit Bozkurt Aran 17 Nisan 2014 
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulunca 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı maddesinde sayılan şartları taşıyan Sayın Halit 
Bozkurt Aran hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. 

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. 

  



5 
 

Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ 
hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan 
üyeler aşağıda sunulmuştur. 

a) Denetimden Sorumlu Komite; 
- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 
- Prof. Dr. Orhan Sezgin’in (Üye) 
- Halit Bozkurt Aran Berksoy (Üye) 

b) Kurumsal Yönetim Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 

- Alev Yaraman (Üye) 

- Dr. Tevfik Ateş Kut (Üye) 

- Zeynep Hansu Uçar (Üye) 

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan)  
- Prof. Dr. Orhan Sezgin (Üye), İlhami Koç (Üye) 
- Zeynep Hansu Uçar (Üye) 
- Halit Bozkurt Aran (Üye) 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas 
Sözleşmesi’nin 11. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 

5. Üst Düzey Yöneticiler 
 
Adı ve Soyadı Unvanı  

Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür  
Reha Akçakaya Düzcam Grubu Başkanı  
Cemil Tokel Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı  
Abdullah Kılınç Cam Ambalaj Grubu Başkanı  
Tahsin Burhan Ergene Kimyasallar Grubu Başkanı  
Prof. Dr. Şener Oktik Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı  
Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Gn. Md. Yardımcısı  
Gizep Sayın Stratejik Planlama Gn. Md. Yardımcısı  
Serdar Gencer Sürdürülebilirlik Koordinatörü 
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İşsizlik (Avrupa ve Diğerleri..) 

6. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Dünya Ekonomisi Görünümü: Küresel ekonomiyi son dönemde en çok etkileyen, sermaye giriş 
ve çıkış koşullarını değiştiren hiç kuşkusuz ki gelişmiş ülke merkez bankalarının (FED, ECB, BOE, 
BOJ gibi) finansal istikrarı sağlamak ve toparlanmayı desteklemek adına uyguladıkları para 
politikaları olmuştur. 

En geniş ve küresel anlamda etkisi büyük olan FED’in uyguladığı parasal genişleme 
programından 22 Mayıs 2013 itibariyle çıkılacağının duyulması ekonomide bir süredir devam 
eden dengeleri değiştirmiştir. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında 
dalgalanmalara yol açmıştır. FED halen, aylık tahvil alımını kademeli olarak 85 milyar $’dan 45 
milyar $’a indirmiştir. FED, işsizlik % 6,5 ve enflasyon % 2,5 olana kadar tahvil alımlarını 
azaltmayı ve 2014 yılında da sonlandırmayı düşünmektedir. 

2013 son çeyreğinde % 2,6 büyüme kaydeden ABD ekonomisi, 2014 ilk çeyreğinde % 0,1 ile 
beklentilerin oldukça altında büyümüştür. Ocak ve Şubat aylarındaki kötü hava koşulları 
yatırımları ve inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte son açıklanan veriler, ABD 
ekonomisinin ilk çeyrekteki zayıf büyüme performansına karşılık Mart ayından itibaren hava 
koşullarının yarattığı olumsuzlukları üzerinden atmaya başladığına işaret etmektedir. 

Avrupa Bölgesi’nde 2014’de “krizden çıkma ve ılımlı toparlanma” işaretlerinin netleşmesi 
beklenmektedir. AB, uzun durgunluk dönemini 2013’deki % 0,1 büyüme ile sonlandırmıştır. 
2014 yılının ilk çeyreğinde açıklanmış olan veriler de bu tabloyu desteklemektedir. IMF de son 
yayınladığı raporda gelişmiş ülkelerde mali konsolidasyon (borçların yeniden yapılandırılması 
ve uzun vadeyle takas…) sürecinin yavaşladığını, bu ülkelerdeki yüksek kamu borcunun 
sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin zayıfladığını ve bankacılık sektörünün daha sağlam bir 
görünüm arz ettiğini belirtmiştir. IMF, “bu ülkelerde halen tam anlamıyla bir toparlanmadan 
bahsetmek zor olmasına rağmen para politikasında normalleşme sürecinin başladığına” dikkat 
çekmiştir. 

Bankacılık ve finans alanında sağlanan iyileşmeler de henüz reel ekonomiye istenilen ölçüde 
yansımamıştır. AB çok üyeli bir 

ekonomiyi ifade ettiğinden, göze çarpan 
en önemli nokta “ekonomiler arasındaki 
farklılaşmadır.” Avrupa ekonomisinin 
toparlanmasında en önemli itici gücün 
ihracatta yaşanan toparlanma olması 
beklenmektedir. Avrupa Merkez 
Bankası’nın FED politikasının aksine 
ekonomide istenilen canlanma 
sağlanıncaya kadar parasal genişleme 
politikasına devam etmesi 
beklenmektedir. Yüksek işsizlik oranları 
ise bölge ekonomilerini tehdit 
etmektedir. İspanya ve Yunanistan’da 
işsizlik uzun zamandır % 20’lerin 
üzerinde seyretmektedir. Düşük 
enflasyon da Euro Bölgesi’ndeki 
ekonomik canlanma için tehdit edici bir 
niteliktedir. Uzun vadede enflasyon 
oranlarının % 2’nin altında seyretmesi beklenmektedir.  
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Gelişmekte olan ekonomiler (özellikle kırılgan 
beşli Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, 
Güney Afrika’ya son dönemde Şili, Macaristan 
ve Polonya’nın eklenmesiyle kırılgan 8’li olarak 
adlandırılan, sıcak sermaye giriş ve çıkışlarınca 
çokça etkilenen ülkeler…) gelişmiş ülke merkez 
bankalarının parasal genişleme politikalarında 
hız kesmeleri nedeniyle kırılganlıkları ve 
belirsizlikleri artmıştır. Bu ülkelerin hemen 
hemen hepsinde ortak olan yüksek cari açık 
oranı, dış finansman ihtiyacı, bütçe açığı, kur 
ve borsada yaşanan dalgalanmalar ve 2014 
yılında seçim dönemlerine giriliyor olması 
belirsizliği ve kırılganlığı arttıran en önemli 
faktörlerdir. Bu ülkelerde cari açık ve enflasyon 
görünümü belirgin iyileşen Hindistan ve 
Endonezya olumlu ayrışmaktadır. Ukrayna ve 
Rusya arasında yaşanan kriz ise küresel 
ekonomide yaşanan jeopolitik riskleri 
arttırmaktadır. 

Küresel ekonominin 2013 yılının ikinci 
yarısından itibaren güçlenmesi, Euro Bölgesi ve ABD ekonomilerinin toparlanması, Dünya 
ticaretinde yaşanan artışlar olumlu gelişmelerdir. Gelişmiş ülkelerdeki deflasyon riskleri, düşük 
büyüme ve yüksek işsizlik oranları, zayıf iç talep, gelişmekte olan ekonomilerdeki dalgalanmalar 
ve sermaye çıkışları küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri oluşturmaktadır. 

Asya cephesinde görünüm şöyledir: Borç geri ödemeleri ile ilgili sorunlar yaşanması 
durumunda Çin ekonomisinde büyüme oranında sert bir düşüş yaşanma riski vardır. Böyle bir 
riskin gerçekleşmesi küresel ekonomideki tüm olumlu gelişmeleri tersine çevirebilir. Çin 
ekonomisinde yaşanan büyümedeki yavaşlama trendini son aylarda gelen dış ticaret ve sanayi 
üretim verileri teyit etmektedir. Büyüme temposundaki yavaşlamayı altın hariç emtia 
fiyatlarında (demir, bakır, vs.) sert düşüşler izlemektedir. Bu düzeyler 2009 sonrasının en düşük 
seviyelerine eşdeğerdir. Çin’deki kredi balonu ve aşırı kredi büyümesine karşı alınan tedbirler 
Çin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Çin ekonomisi 2014 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla %7,4 oranında büyümüştür. Bu oran beklentilerin üzerinde olsa da son 6 
çeyreğin en düşük düzeyindedir. Ayrıca, Çin’de Nisan ayında PMI verisi 48,1 seviyesinde 
açıklanarak eşik seviyesinin altında kalmış ve art arda 4. ayında da ekonomik aktivitede 
daralmaya işaret etmiştir. 

Türkiye Ekonomisi Görünümü: Türkiye ekonomisinde 2013 yılının son yarısından beri en 
belirleyici etken siyasal risklerde yaşanan artış olmuştur. Hem Gezi Parkı olayları, hem 17 Aralık 
operasyonu ve ardından yaşanan yerel seçim gerginliği, Türkiye’nin bir süredir sahip olduğu 
ekonomik ve siyasi istikrar ortamını bozmuştur. Ancak gerek yerel seçim döneminin sona 
ermesi, gerekse 2013 yılı büyüme oranının beklentilerin üzerinde % 4 olarak gerçekleşmesi 
istikrarlı ortama yeniden dönüş sinyallerini vermiştir. Bu dönemde kurdaki dalgalanmalar ve 
özellikle $/TL, Euro/TL seviyelerinde gözlenen rekor artışlar yerini daha durağan ve aşağı yönlü 
bir seyre bırakmıştır. Merkez Bankası’nın Şubat 2014’de beklentilerin ötesinde arttırdığı faizler 
TL’yi desteklemiş ve kurdaki 2013 ikinci yarısında oluşan aşırılıkları gidermiştir. 

  

Enflasyon (Avrupa ve Diğerleri..) 
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2013′te büyümenin ana kaynağı tüketim ve kamu harcamaları olmuştur. Özel yatırım 
harcamalarının büyümeye olan katkısı çok düşüktür. Dış ticaret ise büyümeyi aşağı çekmiştir. 
2013 yılında cari açığın GSYH’a oranı % 6,2′den % 7,9′a çıkmıştır. Altın hariç cari açık ise geçen 
seneki oran olan % 6,9′dan % 6,5′e düşmüştür. Büyümenin önemli öncü göstergelerinden 
sanayi üretim endeksi Aralık ve Ocak’ta sırasıyla % 7 ve % 7,1 büyümüştür. Şubat’ta ise bir 
miktar ivme kaybederek % 4,9 büyümüştür. Bu ivme kaybının en önemli nedeni Merkez 
Bankası’nın faiz artırım kararlarının iç talebi baskılamasıdır. İç talep baskılanırken en önemli 
ticaret ortağımız olan Avrupa’daki toparlanma ithalatı destekleyici niteliktedir. 

Genel olarak beklentiler Türkiye ekonomisinin 2014’ü bir geçiş dönemi olarak geçireceği, 2015 
ve sonraki dönemde potansiyel büyüme hızlarına ulaşacağı yönündedir. 

Ekonomik değerlendirmenin yanı sıra girdi verdiğimiz sektörlerdeki durum şöyle özetlenebilir: 

Otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomiye katkı oranı değerlendirildiğinde imalat 
sanayi içinde önemli bir yer almaktadır. LMC Automotive sonuçlarına göre 2013 yılında dünya 
otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %3,4 artış göstermiştir. Kuruluş 2014 yılında dünya 
otomotiv pazarının % 5 büyüme göstermesini beklemektedir. 

2013 yılının son dönemlerinde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve 2014 yılının ilk çeyreğinde 
Merkez Bankası’nın faizlerde ciddi bir artışa gitmesi iç talebi olumsuz etkilemiştir. Aynı 
zamanda 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yasa ile kredi işlemlerine sınırlamalar getirilmesi ve yeni yıl 
ile gelen ÖTV artışları tüketimi olumsuz etkileyen unsurlar arasındadır. Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı, 2013’te çeyrekler itibariyle sırasıyla %12,41, %11,84, %7,64 ve %8,09 
büyümüştür. 2014 ilk çeyrekte ise, %24,46 daralmıştır. Bu dönemde otomobil satışları gyad’e 
göre %21,92 azalarak 89.3bin adete, hafif ticari araç satışı ise %32,08 oranında azalarak 26 bin 
adete gerilemiştir. 2013 yılında Avrupa’da toplam araç satışları bir önceki yıla göre %1,4 
gerileyerek 14 milyon adet olmuştur. Sadece binek araçlarda düşüş %1,8 düzeyindedir. 
Avrupa’da 6 yıldır daralan binek araç satışları 2013’te 11,9 milyon adetle 1995’ten bu yana en 
düşük seviyesine ulaşmıştır. Ticari araç satışları kısıtlı bir artış göstermiş ve 1,7 milyon adet 
olmuştur. Avrupa’da Mart ayında otomobil satışları % 10,6, 2014 yılı ilk çeyrekte ise satışlar  
% 8,4 artmıştır. Avrupa’da Mart ayında tüm önemli pazarlarda artış yaşanmıştır: Almanya  
% 5,6, Fransa % 2,9, İtalya % 5,8, İspanya % 11,8, İngiltere % 13,7 oranında büyümüştür. 

İnşaat sektörü, 800 milyar $’lık Türkiye milli gelirinden % 20 pay alan lokomotif sektörlerden 
biridir. 2013 yılının ilk çeyreğinde % 5,8 ve ikinci çeyreğinde % 7,6 büyüyen inşaat sektörü 
üçüncü çeyrekte % 8,6 büyüme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde ise % 6,2 büyüme 
sağlanmıştır. Böylece yılın genelinde inşaat sektöründe % 7,1 büyüme gerçekleşmiştir. 
Büyümenin tamamı kamu inşaat harcamalarındaki büyümeden kaynaklanmaktadır. Özel sektör 
inşaat harcamaları ise 2012 yılındaki % 0,1 gerileme ardından 2013 yılında da % 0,7 oranında 
daralmıştır. Özel sektör inşaat harcamalarında iki yıl üst üste yaşanan küçülme inşaat 
sektörünün genel performansını da olumsuz etkilemektedir. İnşaat sektörü güven endeksi 
geçen yılın Mart ayından itibaren geriledikten sonra 2014 yılının ilk ayında önemli bir artış 
göstermiştir. Şubat ayında ise inşaat sektörü güven endeksi Ocak ayına göre 3,1 puan 
gerilemişti. Mart ayında ise inşaat sektörü güven endeksi yeniden yükselmiştir. Ancak güven 
endeksi geçen yılın Mart ayına göre ve yılsonuna göre halen geride bulunmaktadır. 2014 yılının 
Ocak ayında konut satışları geçen yılın Ocak ayına göre % 0,2 artmıştır. Şubat ve Mart aylarında 
ise konut satışları sırasıyla % 5,5 ve % 10,6 oranında azalmıştır. Böylece yılın ilk üç ayında konut 
satışları geçen yılın ilk üç ayına göre % 5,9 düşerek 258 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 
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Sektörde 2008’den bu yana 32 yeni gökdelen tamamlanmış, 42 gökdelen ise inşaat halindedir. 
2000 yılında 46 olan AVM sayısı şu an 300’ün üzerindedir. Önümüzdeki on yılda en az 300 yeni 
AVM planlanmaktadır. Sektörün temel risk unsurları ise talep yetersizliği ve finansman 
sorunları olarak öne çıkmaktadır. 

Beyaz eşya sektörü yıllık yaklaşık 25 milyon adet üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük 
üretim üssüdür. Ürünler yüksek standartlara sahip ve oldukça kaliteli olup sektörün aldığı 
patent sayısı da yüksektir. Sektör AB’ye yaptığı ihracatın yanı sıra Rusya ve Çin’de de yaptığı 
yatırımlarla geniş pazarlara hitap etmektedir. Navlun ücretlerinin yüksekliği nedeniyle Uzak 
Doğu pazarlarında etkin olunamamaktadır. Ayrıca, navlun ücretleri Uzak Doğu pazarına karşı iç 
piyasayı da korumaktadır. 

Beyaz eşya sektörü geçen yılın ilk 3 ayında 1,5 milyon adet iç pazar satışı yapmıştır. 2014 yılının 
aynı döneminde ise satışlar % 14 azalarak, 1,3 milyon adede gerilemiştir. Bu rakamlara göre iç 
pazar satışları Ocak-Mart döneminde son 4 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün 
ilk çeyrekteki üretim performansı ise % 1,5 azalarak 5,4 milyon adet olmuştur. 

Turizm sektörünün gelirleri birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 artarak 4,8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirinin %76,2’si yabancı ziyaretçilerden, %23,8’i 
ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. Döviz girdisinin % 20'sini, 
cari açığın % 25'ini karşılayan turizm sektörünün 2023 yılı hedeflerinde turist sayısını 3'e 
katlamak ve 50 milyar dolarlık gelire ulaşmak yer almaktadır. 

7. Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi 

Mart ayı sonu itibariyle konsolide net satışlar, önceki yılın % 30 üzerinde 1,638 Milyon Türk 

Lirası olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız % 30, brüt karımız ise 492 Milyon TL seviyesinde 

oluştu. Ebitda marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme, Mart üç aylık döneminde de 

devam etti ve üçüncü ay sonu itibariyle konsolide Ebitda marjımız % 22 oranında gerçekleşti. 

2014 yılı Mart ayı sonu itibariyle önceki yılı aynı döneminin % 80 üzerinde 363,5 Milyon TL 

seviyesindeki konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. 131,9 Milyon TL tutarındaki toplam dönem 

karı ile 132,8 Milyon TL tutarındaki ana ortaklık payına düşen net kar ise, sırasıyla önceki yılın 

aynı döneminin % 53,9 ve % 53,8 oranlarında üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında 903 bin ton cam üreten Şişecam 

Topluluğu’nun soda üretimi ise 524 bin tona ulaştı. 

Yılık ilk çeyreğinde toplam 353 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. 

8. 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 
2014 döneminde 2,341 Milyon RUR orta vadeli, 37,6 Milyon €, 120 Milyon RUR, 315 Milyon 
UAH işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmış olup, aynı 
dönemde vadesi gelen 6 Milyon $, 28 Milyon €, 1,101 Milyon RUR, 303 Milyon UAH tutarında 
kredi ödemesi yapılmıştır.  
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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, indirimli kurumlar vergisi desteği 
almaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı 
tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu 
teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince 
KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır. 

Yatırım İndirimi Uygulaması 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 
31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi 
başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki 
yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. 

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 
gereğince hak kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. 
Ayrıca indirim sonrası kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi 
hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak 
üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ar-Ge Teşvikleri 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi ’nin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü ilgili şirketlerin kurum 
kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınmaktadır. 5746 sayılı Ar-Ge 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre Ar-Ge merkezinde yapılan harcamaların 
%100’ü kurum kazancından indirilebilmektedir. Ayrıca 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge 
merkezinde çalışan personelle ilgili olarak gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta primi desteği 
sağlanmaktadır. Topluluğumuzca her iki kanuni düzenlemede yer alan Ar-Ge teşviklerinden de 
yararlanılmaktadır. 

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. Temel Rasyolar 

 Karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart  31 Aralık 
 2014 2013 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,49 2.55 
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,42 0,42 
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak 0,73 0,74 
Net Finansal Borç / Özkaynak 0,27 0,25 

 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Mart 2014  31 Mart 2013 

Brüt Kar / Net Satışlar 0,30 0,25 
Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,12 0,05 
Ebitda / Net Satışlar 0,22 0,16 

11. Kar Dağıtım Politikası 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi 

Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

Buna göre; 

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında 
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay 
şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. 
 
Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, 

Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar 

verebilir. 

 

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen 
detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya 
duyurulur. 

 

c) Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda 
kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler 
ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde 
tamamlanır. 

 

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

e) Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun 
nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay 
sahiplerine sunulur. 
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f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 
dengeli bir politika izlenir. 

 

g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza 
kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 

 

i) Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş 
olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili 
düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 
 

12. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

Şişecam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma 
düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Şişecam’ının da temel 
dayanaklarını oluşturmaktadır. 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. Şirketimiz, kurumsal 
yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer 
alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne 
kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. 

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 2013 
yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.sisecam.com. Adresinde yer alan “Yatırımcı 
İlişkiler” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. 

13. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve 

Kar Dağıtımları 

Dönem içinde, sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 

4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; mevcut çıkarılmış 
sermayenin; %4,519 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün 
nakden, %4,519 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise 
bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 71.000.000 Türk Lirası tutarındaki 
nakit temettünün 30 Mayıs 2014 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. 

14. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 

Şirketimizin 23.01.2013, 21.03.2013, 27.03.2013, 24.04.2013,01.05.2013, 02.05.2013 ve 
06.05.2013 tarihilerinde KAP ’ta yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, 7 yıl vadeli 500 
Milyon Amerikan Doları tutarındaki tahvil ihracına ilişkin satış işlemleri 9 Mayıs 2013 tarihinde 
tamamlanmıştır. Tahvilin itfa tarihi 9 Mayıs 2020 olup, faiz oran %4,373 (kupon faiz oranı 
%4,25) olarak belirlenmiştir.  

http://www.sisecam.com/
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15. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket bünyesinde ve Grup 
Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
yürütülmektedir. İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst 
seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması 
hedeflenmektedir. Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, hissedarlara ve paydaşlara gereken 
güvencenin sağlanması, Topluluğun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, 
belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın 
sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak raporlanmaktadır. 

Topluluğumuzda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği ve tüm 
çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. 2012 yılında Ana Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 
kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu Komite” Topluluk 
genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli 
yönlendirmeleri yapmaktadır. 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele 
alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. 
Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının katılımıyla 
periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi 
yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak 
stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. 

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. 

16. 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, 
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. 
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 Denizli Cam San AŞ’de yürürlükte olan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi  
31 Aralık 2013 tarihinde sona ermiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki sürecinin 
tamamlanması neticesinde T. Çimse-İş Sendikası ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine, 16 Aralık 2013 tarihinde T. Çimse-İş Sendikası Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam 
etmektedir. 

 

 Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürürlükte olan 23. Dönem Cam 
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 31 Aralık 2013 tarihinde son ermiştir. 24. Dönem Cam 
Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 15 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantı ile 
başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucu süreci devam etmektedir. 

 

 Trakya Yenişehir Cam San. AŞ’de yürürlükte olan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi  

31 Aralık 2013 tarihinde sona ermiş olup Kristal-İş Sendikası ile yeni dönem TİS 

görüşmelerine 22 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerinde resmi arabulucu süreci devam etmektedir. 

 

 Soda San. AŞ’de yürürlükte olan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 31 Aralık 2013 
tarihinde sona ermiş olup, Petrol-İş Sendikası ile yeni dönem TİS görüşmeleri 28 Ocak 2014 
tarihinde yapılan toplantı ile başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam 
etmektedir. 

 
Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 
 

 Yurtdışı bağlı ortaklıklarımızdan Bosna’da kurulu Soda Lukavac D.O.O. Şirketinde  

1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan ve 555 çalışanı 

kapsayan İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Bosna Hersek Federasyonu Kimya ve Nonmetal Sanayi 

İşçi Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda 15 Ocak 2014 tarihinde imzalanmıştır. 

 

 Yurtdışı bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Glass Bulgaria EAD şirketinde halen yürürlükte olan 

VII. dönem toplu iş sözleşmesinin süresi 30 Haziran 2014 tarihinde sona erecek olup, 

Bulgaristan toplu iş hukuku hükümleri gereği Podkrepa İşçi Sendikası ile 1 Temmuz 2014- 

30 Haziran 2015 tarihlerini kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri  

28 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantı ile başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi süreci devam 

etmektedir. 

 

 Yurtdışı bağlı ortaklıklarımızdan Romanya’da kurulu Glasscorp SA’da Glasscorp İşçi Sendikası 

ile 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam 

edilmektedir. 
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17. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede 
belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan 
2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek aylık ücretler 
belirlenerek kamuya açıklanmıştır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş 
ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır. 
 
Şirket Genel Müdürü, CFO'su ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel 
göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir 
ödeme yapılmamaktadır. Şirket Genel Müdürü, CFO ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine maaş, 
ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet 
hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve 
faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve 
Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre 
artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı 
altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak 
da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo 
dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemektedir. 

18. Diğer Hususlar 

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar, aynı tarihte 
kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda detaylı olarak sunulmuştur. 


