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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 

 Elektronik tebligat adresi : scmuhasebe@sisecam.com 

 İnternet adresi : 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 81 

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 %65,80’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, 4 iş ortaklığı 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. 

  

http://www.sisecam.com/
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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 cam üretimi   

   ve satışı Bulgaristan  

Şişecam Automotive Bulgaria EAD Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı Bulgaristan  

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

Trakya 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 Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı Rusya  

Automotive Glass Alliance Rus AO 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  

Richard Fritz Holding GmbH Holding hizmeti Almanya  

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

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

Richard Fritz Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Macaristan  

İş ortaklığı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

HNG Float Glass Limited Düzcam ve ayna 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  

Paşabahçe Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Bulgaristan  

OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Rusya  

Paşabahçe Srl  Satış ve pazarlama hizmetleri İtalya  

Paşabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri Çin  
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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  

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

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  

PAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

OOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 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 ortaklığı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

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

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 Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye  

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

Şişecam Bulgaria EOOD Soda satışı Bulgaristan  

Cromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 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 Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

Camiş Limited Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere  

SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri Hollanda  

Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye  

Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye  

Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti Türkiye  

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 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. 1.250.106.414 65,80 

T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik   

ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 84.680.512 4,46 

Efes Holding A.Ş. 71.603.051 3,77 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 913.108 0,05 

Diğer 492.696.915 25,92 

  1.900.000.000 100,00 

4. Yönetim Kurulu ve Komitelerde Görev Alan Üyeler 

 Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı  Görevi  

Hakkı Ersin Özince  Yönetim Kurulu Başkanı  

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

İlhami Koç (***) Üye  

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

Halit Bozkurt Aran (*),(***) Bağımsız Üye  

Zeynep Hansu Uçar (**),(***) Üye  

Sabahattin Günceler (**) Üye  

Mehmet Öğütçü (*),(***) Bağımsız Üye  

İzlem Erdem (**) Üye  

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, 

(**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, 

 (***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 

 oluşturmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir (1) yıl görev 

yapmak üzere seçilmiş olup, 31 Mart 2016 tarihinde tescil edilmiş ve 6 Nisan 2016 tarihinde 9048 

sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde de ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ise; 

14 Nisan 2016 tarihinde 9054 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde de ilan edilmiştir. 
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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) 

- Halit Bozkurt Aran (Üye) 

- Mehmet Öğütçü (Üye) 

b) Kurumsal Yönetim Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 

- İzlem Erdem (Üye) 

- Zeynep Hansu Uçar (Üye) 

- Sabahattin Günceler (Üye) 

- Hande Özbörçek Kayaer (Üye) 

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 

- Halit Bozkurt Aran (Üye) 

- Mehmet Öğütçü (Üye) 

- İlhami Koç (Üye) 

- Zeynep Hansu Uçar (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 Grup Başkanı  

Cemil Tokel Cam Ev Eşyası Grup Başkanı  

Abdullah Kılınç Cam Ambalaj Grup Başkanı-Türkiye  

Aydın Süha Önder Cam Ambalaj Grup Başkanı-Rusya  

Tahsin Burhan Ergene Kimyasallar Grup Başkanı  

Mustafa Görkem Elverici Mali İşler Başkanı  

Prof. Dr. Şener Oktik Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı  

Özlem Vergon Strateji Başkanı  

Serdar Gencer Kurumsal Gelişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı  

Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Başkanı  

Oğuz Haluk Solak İç Denetim Başkanı  

Özgün Çınar Risk Yönetimi Başkanı  

Gizep Sayın Genel Müdürlük Koordinatörü  
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6. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım  
 Politikası 

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

edilen sermayeye en yüksek getiriyi sağlamanın güvencesini oluşturmak üzere, Topluluk öteden 

beri uzmanlaşmaya özel bir önem vermektedir. Tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki diğer 

faaliyetlerin varlığı, ana faaliyet alanlarına odaklı öncelik yapısını değiştirmemektedir. Dahası bu 

tamamlayıcı/destekleyici faaliyetler, odaklanma ve konsolide kazanımları çoklaştırmanın bir yolu 

olarak görünmektedir. Sahasında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Şişecam bu konumunu 

daha yüksek değer üreten bir şekilde sürdürebilmek ve kendi liginde üst sıralara konumlanmak 

amacıyla uzmanlaşma, faaliyetlerin mükemmelleştirilmesi gibi yapısal unsurların yanı sıra 

“organik” ve “inorganik” büyümeyi önceliklendirmektedir. 

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

ve tehditleri savuşturmak üzere faaliyetlerini “bölgesel liderlik vizyonu” çerçevesinde yürütmeyi 

planlamıştır. Bu dönemde Şişecam’ın vizyoner yönlenmesinin en önemli unsuru olan  

“hayati coğrafya”daki konumlanma bir hazırlık fırsatı yaratmıştır. Böylelikle hemen bütün 

kıtalarda üretici kimlikle var olmanın gerektireceği deneyim ve enerji üretilmiştir. Halen bu 

yaklaşım, değer üretmek koşuluyla dünyanın önemli pazarlarında üretici bir kimlikle var olma ve 

bu yolla daha da küresel bir içerik kazanmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. 

Ancak Şişecam, bölgesine hapsolmuş bir cam sanayinin geleceğinin olmadığına inanmaktadır. 

Gerçek anlamda küreselleşmenin hayati önem taşıdığını düşünmektedir. Bu doğrultuda, Topluluk 

sektöründe en önemli üreticiler arasında olma vizyonunun bir gereği olarak üretim noktalarını 

uluslararası çeşitliliğe dönüştürmeyi peyderpey realize etmektedir. 

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 kısa vadede etkin bir şekilde pekiştirmesi nedeniyle verimlilik ve maliyet  

 tasarrufunu arttıracak yatırımları önceliklendirmek, 

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

Ar-Ge’ye olan odaklılığı sürdürerek yeni ürünler geliştirmek ve bu yolla faaliyetlerini daha 

verimli kılmak, 

 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, yeni alan arayışlarında mevcut 

uzmanlıklarımızla olan ilişkisini öncelikle gözetmek, 

 Bölgesel hakimiyeti konjonktürün getirdiği fırsatları da değerlendirerek pekiştirmek üzere  

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

 Ana faaliyet sahalarımızda mevcut var oluşumuzun 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 öncelikle ayırmak,  
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 Giderek büyüyen varlıkları, yükselen cam ve kimya sektörüne odaklanmış kaynak tahsisini  

daha iyi yönetmek için “süreçleri” sürekli olarak sorgulamak, daha etkin süreç dizini 

oluşturmaya yönelik projeleri desteklemek, 

 Daha rasyonel ve kârlı bir holding yapısı oluşturmak üzere “iş alanları portföyünü” rafine  

ve optimize etmek, düşük performans gösteren faaliyetlere büyüme yatırımları yoluyla 

kaynak tahsis etmemek, 

 Tüm sabit sermaye yatırımlarının gereksindiği kaynak tahsisini, konsolide kârı maksimum  

 kılacak merkezi bir yaklaşımla sağlamak. 

Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Şişecam Topluluğu’nun Ocak-Mart 2016 

döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 253 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 

7. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Dünya Ekonomisi 

2015, küresel ölçekteki ekonomik riskler ve yaptırım kararlarıyla anılan bir yıl oldu. Merkez 

Bankaları faiz kararlarıyla ayrışırken, ülkelerin politik-ekonomik riskleri artmış ve ham petrol 

fiyatları hızla düşmüştür. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yıldan devam eden gelişmelere 

ek olarak yeni riskler ve kararlar eklenmiştir. Küresel ekonomi, yavaşlayan Çin ekonomisi, petrol 

fiyatlarının halen düşük seviyelerde olması, jeopolitik risklerin artması ve gelişmiş ülkelerin 

merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için aldığı tedbirlerle yön aramıştır. 

2016 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ve yüksek volatilite, FED’in 

faiz artırım kararını ötelemesine neden olmuştur. Banka, daha ihtiyatlı bir yaklaşım izlemeyi 

tercih etmiştir. Euro Bölgesi’nde de ekonomiyi desteklemek için varlık alım miktarı artırılırken 

faiz oranları düşürülmüştür. Ancak enflasyon halen hedeflenen seviyenin uzağında 

seyretmektedir. Küresel ekonomideki durgunluk da talepte gerilemelere yol açarken bölge 

ekonomisindeki ihracatın azalmasına neden olmaktadır. 

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, yılın ilk çeyreğinde BoJ kararları belirleyici 

olmuştur. Ülke (zaman zaman deflasyon boyutlarına ulaşan) düşük enflasyon ile mücadele 

ederken, merkez bankası negatif faiz uygulaması ile ekonomiyi canlandırmak istemektedir. Çin 

ekonomisindeki yavaşlama da emtia fiyatları üzerinde olumsuzluk yaratmayı sürdürmektedir. Bu 

durum, diğer Asya ülkeleri başta olmak üzere küresel ekonomiyi bir bütün olarak olumsuz 

etkilemektedir. 

Küresel büyümede büyük öneme sahip petrol cephesinde de İran’a uygulanan ambargoların 

kaldırılması, fiyatların çok düştüğü bir ortamda petrolde arz fazlası endişesi yaratmıştır. Bu 

nedenle OPEC ve OPEC dışı üreticiler, soruna çözüm olarak düşüncesiyle ve üretimi dondurmak 

amacıyla Nisan 2016’da Doha’da bir araya geldiler. Ancak toplantıda bir uzlaşı sağlanamamış, 

beklenildiği gibi petrol üretiminin, Ocak 2016 seviyesinde tutulması kararı alınmamıştır. Böylece 

petrol fiyatları düşük düzeyini sürdürmeye devam etmiştir. 

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan ekonomik gelişmelerin yanında Panama belgeleri gündeme 

gelmiştir. Merkezi Panama’da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon 

sayfalık doküman Nisan ayında medyaya sızdırılmıştır. Bunun hemen sonrasında çok sayıda 

ülkede iddia edilen yolsuzluklara ilişkin çok sayıda inceleme başlatılmıştır. Aralarında 

Avustralya, Fransa, Hollanda, İspanya, Avusturya ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkede 

olaylara ilişkin soruşturma açılmıştır. Off-shore hesaplar üzerinden vergi kaçırdığı iddia edilen 

isimler hakkında yakın zamanda çeşitli ülkelerde de inceleme başlatılma kararları alınmıştır. 

Küresel ölçekte yankı uyandıran olayın sonuçları ikinci çeyrekte izlenecektir.  
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Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanında IMF yeni raporunu yayımlamıştır. Nisan ayında “Çok 

uzun zamandır çok yavaş” başlığı ile yayımlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda 

büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiştir. 

2015 yılında % 3,1 büyüyen dünya ekonomisinin 

2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla % 3,2 ve  

% 3,5 büyümesi beklenmektedir. Gerekçe olarak 

Çin ekonomisindeki yavaşlama, uzun süredir 

düşük seyreden petrol fiyatları ve gelişmiş 

ekonomilerde kronik hale gelen zayıflık 

gösterilmiştir. Son dönemde yaşanan finansal 

dalgalanmalar ile daha da zayıflayan küresel 

ekonomide durgunluk tehlikesinin arttığı 

uyarısında bulunulmuştur. Ayrıca ekonomilerin 

döviz kurlarındaki oynaklık ve jeopolitik 

gelişmelerin yaratacağı şoklarla daha kırılgan hale 

geldiği belirtilmiştir. Rapora göre Çin’deki 

ekonomik geçiş (rebalancing) ve emtia 

fiyatlarındaki gerileme Gelişmekte Olan Ülkelerde büyümeleri baskılarken, Brezilya ve Rusya’da 

sıkıntılar halen sürmektedir. Tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği AB için Avrupa Merkez 

Bankası’nın destekleyici para politikalarını sürdürmesi önerilmiştir. Türkiye için 2015 yılında 

beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümenin de desteğiyle 2016 yılı beklentisi % 3,8’e 

yükseltilmiştir. 

ABD Ekonomisi 

ABD ekonomisi 2015 yılının son çeyreğinde kişisel tüketim harcamalarının artması ile gyad 

(geçen yılın aynı dönemine göre) göre % 2 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans 

sergilemiştir. İstihdam verilerinde gerçekleşen toparlanmalara rağmen dış talepte yaşanan 

zayıflama, doların değer kazanması ve ihracatın azalması büyümeyi sınırlandırmıştır. 

Ekonomi, 2016 yılının ilk çeyreğinde Kasım ayında yapılacak seçim öncesinde kızışmaya 

başlayan başkanlık yarışı, büyüme, istihdam, enflasyon ve FED’in para politikası gibi ana unsurlar 

ile yön aramıştır. FED’in bir sonraki faiz artırımını ne zaman yapacağı, halen mali piyasaları 

şekillendiren temel faktör olmaya devam etmektedir. Çin ekonomisi ve düşük petrol fiyatları 

FED’in 2016 yılı içerisinde sadece iki kez faiz artırımında bulunacağı öngörülerine neden 

olmuştur. Ekonomide istihdam ve enflasyon açısından istenilen düzeylere ulaşılması beklenirken, 

küresel ekonomi için endişe duyulmaktadır. Bu nedenle FED faiz artırımı konusunda aceleci 

olmayacağını duyurmuştur. Ancak gerileyen petrol fiyatları ile enerji fiyatlarında yaşanan 

düşüşler enflasyon için belirsizlikler oluşturmakta ve FED’in daha ihtiyatlı bir yaklaşım 

sergilemesine neden olmaktadır. 

Yılın ilk çeyreğinde Çin’in Yuan’ın değerini belirlemeye yönelik uyguladığı politikalarındaki 

belirsizliği, düşen emtia fiyatları, Japonya ve Euro Bölgesi’nde yaşanan deflasyonist baskıları 

FED’in faiz projeksiyonlarını da etkilemiştir. FED Mart ayı toplantısında 2016 ve 2017 yılına ait 

politika faizi projeksiyonlarında 50 baz puan aşağı yönlü revize ederek beklentilerini sırasıyla 

% 0,875 ve % 1,875’e düşürmüştür. FED’in faiz artırımında aceleci davranamaması ve güvercin 

tutum takınması Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler için olumlu yorumlanmalıdır. 
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Avrupa Ekonomisi 

Euro Bölgesi 2015 yılının son çeyreğinde beklentilere paralel olarak geçen yıl aynı döneme göre 

%1,6 büyümüştür. Büyümede, artan sabit sermaye yatırımları ve güçlü tüketici harcamaları etkili 

olmuş, Çin ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan daralma ihracatı olumsuz 

etkilemiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise Brüksel’de yaşanan terör saldırısı, yaşanan düşük 

enflasyon ve Merkez Bankası’nın para politikasındaki kararları öne çıkan unsurlar olmuştur. 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bölge ekonomisini canlandırmak için teşvik programında bazı 

önlemler almıştır. Bankaların atıl olarak duran kaynaklarını AMB nezdinde tutmaktansa piyasaya 

kredi olarak girmesi amaçlanarak tüm faiz oranları aşağı çekilmiştir. Politika faiz oranı % 0’a 

düşürülmüştür. Ayrıca parasal genişleme tabanı da Nisan ayından itibaren 20 milyar Euro 

yükseltilerek 80 milyar Euro seviyesine çıkarılmıştır. Yatırım yapılabilir statüsündeki şirket 

tahvilleri de tahvil alım programına dahil edilerek parasal genişlemenin reel ekonomiye inmesi 

sağlanmıştır. 

Avrupa Merkez Bankası tarafından atılan adımlar sonucunda bölge ekonomisinin toparlanması 

beklenirken artan siyasi ve ekonomik belirsizlik (mülteci krizi, Türkiye-AB müzakereleri, 

Schengen’in dağılması, Brexit, İtalya’nın bankacılık krizi) uzun vadeli riskler yaratmakta ve 

büyümeyi sınırlandırmaktadır. Birlik ekonomilerinde arasında ayrışmalar yaşanmaktadır. 

Almanya, daha fakir bölge ülkelerine maddi destek verirken, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz 

ve İzlanda iflaslarla çalkalanmaktadır. 

Euro Bölgesi’nde 2016 yılında Yunanistan’a ilişkin riskler yerini İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 

ayrılma olasılığına (Brexit) bırakmıştır. 23 Haziran’da yapılacak olan referandum sonucunda 

gerçekleşebilecek olası Brexit sadece Euro Bölgesi değil küresel ekonominin tümü üzerinde 

etkilere neden olacaktır. Mevcut durumda da referandumun oluşturduğu belirsizlikler hem 

İngiltere ekonomisinde hem de Euro Bölgesi’ndeki mevcut kırılganlıkları artırmaktadır. 

İngiltere’nin birlikten ayrılması sonucunda bütçe ve cari açığın artması, enflasyonun ve işsizliğin 

yükselmesi, büyümenin ve yatırımların azalması beklenmektedir. 

Yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatları zayıf seyrini sürdürmüş ve yakından takip edilen enflasyon 

üzerinde düşüşlere neden olmuştur. Şubat ayında bölgede % 0,2 gerileyen ve deflasyon kaygılarını 

yeniden gündeme getiren enflasyon, Mart ayında % 0 olmuştur. Merkez Bankası da 2016 yılı 

enflasyon beklentilerini % 1’den % 0,1’e düşürmüştür. Daha fazla faiz indiriminin yapılmayacağı 

ve enflasyonun yeniden yükselişe geçeceği öngörülerinde bulunulmuştur. Ancak hedeflenen ve 

halen ulaşılamayan % 2 enflasyona ulaşılması kısa vadede mümkün görülmemektedir. 

Asya Ekonomisi 

Asya ekonomisi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’de yaşanan ivme kaybı ve 

deflasyon tehlikesine sahip Japonya öncülüğünde şekillenmiştir. 2009 yılından bu yana en kötü 

performansını sergileyen Çin ekonomisi 2015 yılı tamamında da % 6,9 büyümüş ve % 7,0 büyüme 

hedefine ulaşamamıştır. 2016 yılının ilk çeyreğinde de % 6,7 büyümüştür. Çin ekonomisindeki 

ivme kaybının ana nedeni gelişmiş ülkelerde (ana ihraç pazarında) yaşanan durağanlığın ihracatı 

olumsuz etkilemesidir. 

Çin ekonomisi küresel ekonomi için ayrı bir öneme sahiptir. Yüksek üretim kapasitesine ve kamu 

güdümündeki finansman araçlarıyla güçlü bir yatırım iştahına sahip olan Çin ekonomisi, çok 

düşük maliyetlerle gerçekleştirdiği malları dünya pazarlarına sunmaktadır. Jeopolitik risklerin 

artmasıyla ve petrol fiyatlarındaki düşük seyirle zayıflayan küresel ekonomi, bu nedenle Çin 

ekonomisinde kuvvetli bir ivme kaybına neden olmaktadır. İvme kaybeden Çin de küresel 

ekonomideki toparlanmayı geciktirmektedir. 
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IMF’in Nisan raporuna göre, Çin’in hizmet sektörü iyileşme göstermektedir. Yaşanan 

olumluluğun imalat sanayideki zayıflamayı da dengelemesi beklenmektedir. Bu nedenle büyüme 

beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yapılmıştır. Ekonominin başarılı bir şekilde 

dengelenmesiyle de büyümenin yeniden ivmelenmesi beklenmektedir. 

Borçluluk oranının yüksek olması, Çin ekonomisini dönüşüm (rebalancing) sürecinde olumsuz 

etkilemektedir. Ekonomide yaşanan sermaye çıkışlarının dış ticaret fazlasından yüksek olması 

dolar rezervlerinde erimelere neden olmuştur. Ekonomik aktivite için gerekli olan rezerv 

seviyesini korumak için Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından zorunlu karşılık oranını 50 

baz puan indirmiş ve piyasayı dolaylı olarak fonlamıştır. 

2015 yılında Yuan’ın IMF tarafından Özel Çekme Hakları (SDR) statüsüne dâhil edilmesi 

uluslararası işlemlerde daha fazla kabul görmesini sağlamıştır. Ancak Çin’in Yuan’ın değerini 

belirlemeye yönelik uyguladığı politikalar halen netlik kazanmamıştır. Merkez Bankası Başkanı, 

kurun belirlenmesinde piyasa güçlerinin etkisi artırılsa bile Yuan’ın değerinin istikrarlı 

tutulmasına ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Atılacak adımlar da diğer ekonomiler tarafından 

yakından izlenmektedir. 

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, yılın ilk çeyreğinde negatif faiz kararları ile 

anılmıştır. 2015 yılının Temmuz ayından itibaren % 0 ile % 0,3 arasında seyreden enflasyon, halen 

hedeflenen düzeyin çok altındadır. Merkez Bankası da (BoJ) önlem olarak Ocak ayında bankalar 

için tutulan cari hesaplara uygulanan faiz oranını % 0,1’den -% 0,1’e düşürerek negatif faiz 

dönemini başlatmıştır. Bu sayede bankaların parayı reel ekonomiye kredi olarak vermesi ve 

böylelikle ekonomiyi yeniden canlandırması amaçlanmıştır. 

Çin ekonomisinde ve Asya pazarlarında yaşanan talep azalması ve ekonomik yavaşlama 

Japonya’nın ihracatını da olumsuz etkilemiştir. Yüksek kamu borcu nedeniyle Nisan 2017’de  

% 8’den % 10’a çıkarılması planlanan satış vergisi, şimdiden tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

Planlanan vergi artışı iç talebi olumsuz etkileyebilecek ve deflasyonun önüne geçmeyi 

zorlaştıracaktır. Japonya Başbakanı Abe, vergi artışının olacağını ancak küresel ekonomide 

daralma yaşanması durumunda siyasi bir karar olarak değerlendireceğini açıklayarak kararlılığını 

ortaya koymuştur. Ancak IMF de vergi artışını da gerekçe göstererek Japonya’nın 2017 yılındaki 

büyüme tahminini % 0,1 küçülme olarak revize etmiştir. Özetle Japon ekonomisinin önümüzdeki 

iki yılda toparlanması zaman alacaktır. 

Rusya Ekonomisi 

Rusya’daki ekonomik kriz 2015 yılında daha da derinleşmiş, ekonomi 2015 yılında beklentilerle 

paralel % 3,7 daralmıştır. Reel gelirler, perakende ticaret hacmi ve sanayi üretimi gerilemiş, 

işsizlik artış göstermiştir. Suriye sınırında bir Rus savaş uçağı düşürülmesinin ardından ikinci bir 

uçak krizi daha yaşanmış ve Türkiye-Rusya ilişkileri daha da bozulmuştur. Rusya vatandaşlarına 

Türkiye'yle ilgili seyahat planlarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunmuştur. Türk Akımı 

doğalgaz boru hattı projesi ve Akkuyu nükleer güç santrali kararları askıya alınmıştır. Rusya’da 

daralan iç talep ve emtia fiyatlarındaki düşüşten dolayı S&P büyüme beklentilerini 2016 ve 2017 

yılı için sırasıyla -% 1,3 ve % 1 olarak negatif yönde revize etmiştir. 

Dünya Bankası Rusya`ya yönelik yaptırımların 2018`de kalkacağını öngörürken ekonominin 

2016’da % 1,9 daralacağını, 2017’de ise % 1,1 büyüyeceğini öngörmüştür. IMF de Rusya’ya 

uygulanan yaptırımlar, düşük seyreden petrol fiyatları ve ekonomideki yapısal zayıflıktan 

kaynaklı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Ekonominin olumsuz seyrinden dolayı 

Rusya Maliye Bakanlığı ekonomisindeki durgunluğun 15 yıl daha devam edeceğini 

öngörmektedir. Petrol fiyatlarının varil başına 40 $’ın baz alındığı 2030’a kadarki dönemde, 

ekonominin yıllık ortalama sadece % 1 - % 1,3 aralığında büyümesi beklenmektedir. 
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Mart ayında ABD Başkanı, Ukrayna krizi nedeniyle Mart 2014'te Rusya'ya karşı başlatılan 

yaptırımları bir kez daha uzatmıştır. Gerekçe olarak Rusya'nın ABD'nin hem ulusal hem de 

uluslararası politikalarına tehdit oluşturduğu gösterilmiştir. Türkiye de bu dönemde Ukrayna 

Cumhurbaşkanı ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, Kırım'ın ilhakını gayrimeşru ilan 

etmiş ve tanımamıştır. İlhakın bundan sonra da tanınmayacağı açıklanmıştır. Rusya’da iç 

tüketimin azalması sonucu enflasyon tek haneli rakamlara gerilese de ekonomide 2016 yılı 

olumsuzluklarla başlamıştır. Ekonominin yeniden toparlanması için ise ekonomideki enerji 

bağımlılığının azaltılması, yapısal reformların yapılması önem arz etmektedir. 

Türkiye Ekonomisi  

Türkiye ekonomisi, 2015 yılında küresel ekonomideki yavaşlamadan olumsuz etkilenmiştir. 

Ancak iç politikada iki seçim olmasına rağmen istikrarını korumuştur. Enerjideki olumlu baz 

etkisi sayesinde dış dengede toparlanma yaşanmış, istihdam piyasası iyileşmiştir. Bunun sonucu 

olarak büyüme beklentilerin üzerinde (OVP tahminleriyle paralel) yıllık % 4 gerçekleşmiştir. 

Büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde, artan siyasi belirsizliğe rağmen iç tüketimde 

yaşanan canlanma, devletin tüketim harcamalarının yüksek olması ve ithalatın ivme kaybetmesi 

etkili olmuştur. 

2015 yılının son çeyreğinde inşaat sektörü ve imalat sanayi hızlanmış, büyümeyi desteklemiştir. 

Ancak, 2016, ekonomik koşullar ve siyaseten zorlu bir başlangıç yapmıştır. Yaşanan terör 

saldırılarını yanısıra Ortadoğu’da yaşanan olaylar varolan riskleri artırmıştır. Ancak bazı merkez 

bankalarının genişlemeci para politikaları ulusal ekonomiyi olumlu etkilemiş, TCMB faiz 

indirimine ihtiyaç duymamıştır. 

Büyümede iç talebin katkısının, yeni yılda asgari ücretin zammının etkisiyle artması umulurken, 

jeopolitik ve siyasi risklerin yanında turizm sektöründe yaşanan problemlerin büyümeyi 

sınırlandırması beklenmektedir. IMF de yaşanan jeopolitik belirsizlik, zayıf iç talep ve yavaşlayan 

kredi büyümesine rağmen asgari ücretteki büyük artışın iç talebi desteklemesini beklemektedir. 

Ulusal ekonomide istikrarın korunması nedeniyle de 2016 yılı için büyüme beklentilerini yukarı 

yönlü revize etmiştir. 

Yılın ilk iki ayında yapılan ihracat % 10,5 azalarak 22 milyar $ olurken, bu dönemde ithalat da 

% 13,6 azalarak 29 milyar $’a gerilemiştir. Böylece dış ticaret açığı gyad göre % 22 daralmıştır. 

2016 yılının genelinde ise ana ihraç pazarı olan AB ekonomisinin belirleyici olması 

beklenmektedir. Beklentiler AB ülkelerinde ekonominin desteklenmesi ile toparlanmanın 

ivmelenmesidir. Bölgeye yapılan ihracat da olumlu etkilenecektir. Ancak Yakın ve Orta Doğu 

ülkelerine yönelik ihracatın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf bir seyrini sürdürebilir. Ayrıca 

küresel jeopolitik gelişmeler dış ticaret üzerinde risk yaratmaktadır. Enerji faturasındaki azalma 

da petrol fiyatlarındaki yatay seyir ile ivme kaybedecek, en azından baz etkisi yaratmayacaktır. 

Cam Sanayi 

Cam sektörü, ürünleriyle otomotiv, inşaat, beyaz eşya, gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm gibi 

birçok sektöre girdi veren sanayi alanlarından biri olup sağladığı istihdam, üretim ve ihracat ile 

ulusal ekonomimiz için çok önemli bir konuma sahiptir. Yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiren 

cam sanayiinde enerji kullanımı da yoğundur. Ölçek ekonomileri, yüksek kapasite ile çalışma 

zorunluluğu yaratmaktadır. Cam üretiminin izabe (eritme) teknolojisine dayalı olması, cam 

fırınlarının sürekli olarak faaliyette ve üretimin kesintisiz olmasını gerektirmektedir. Bu kesintisiz 

üretim ihtiyacı cam sanayiini hassas ve gözetilmesi gereken bir sektör kılmaktadır. 
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Türkiye’nin lokomotif sektörlerine girdi veren cam sektörünün gelişimi, ürün yelpazesinin ve 

katma değerli ürünlerin arttırılması ve üretimde verimliliğin arttırılması koşuluna bağlıdır. 

Sektörde yoğunca ve uzun zamandır yaşanan konsolidasyon gereği, sadece yeni kapasiteler için 

değil, yenileme ve modernizasyon yatırımları için de büyük kaynağa ihtiyaç vardır. 

Dünya cam sektörü, yılda ortalama % 2-4 büyümektedir. Toplam cam üretiminin de yaklaşık 140 

milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Üretimin % 45’ini düz cam, % 44’ünü cam ambalaj,  

% 11’ini cam ev eşyası, cam elyaf ve diğer camlar oluşturmaktadır. Üretimin bölgelere dağılımı 

ise % 34 Asya, % 30 Avrupa, % 29 ABD’de ve % 7 diğer bölgelerdir. 

2016 yılının ilk iki ayında Türkiye’nin birikimli olarak cam ithalatı miktar bazında değer 

kazanırken, değer bazında azalış göstermiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde % 13,5 gerileyen 

ulusal cam ihracatı, 2016 yılında % 3 büyümüştür. 2015’te 1.042 Mio $’a ulaşan yıllık cam 

ihracatı, Şubat 2016’da yıllıklandırılmış olarak 1.046 Mio $ olmuştur. Cam özelinde yıllık 

ihracat/ithalat dengesine baktığımızda ise miktar bazında cam ihracatının ithalatı karşılama oranı 

% 81 iken değer bazında bu oran % 135’e çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle cam ihracat 

ve ithalatının gidişatını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

Cam Dış Ticareti (Mio $) 

 İthalat İhracat İhr/İth (%) 

2008 594 1.017 171 

2009 475 839 177 

2010 617 903 146 

2011 705 978 139 

2012 643 956 149 

2013  817 993 122 

2014 877 1.064 121 

2015 780 1.042 134 

2016* 122 154 126 

* 2016 verisi 2 aylıktır. 

Türkiye Cam Sanayii’nin dış ticaret performansına baktığımızda; miktar bazında 2016 yılının ilk 

2 ayında ithalat Cam Ev Eşyası ve Cam Elyaf sektöründe artmış, camın diğer tüm alanlarında 

azalmıştır. Toplamda ise cam ithalatı miktar olarak % 2, ihracat da gyad’e göre % 3 artış 

göstermiştir. 
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 Girdi Verilen Sektörler 

Otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomiye katkı oranı açısından bakıldığında, imalat 

sanayi içinde önemli bir yere sahiptir. ACEA verilerine göre Avrupa otomobil pazarı, 2016 yılı 

Ocak-Mart döneminde % 8,2 artarken; OSD raporuna göre Türkiye otomotiv pazarı aynı dönemde 

otomobilde % 5, toplam otomotivde de % 3 büyümüştür. Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne 

göre 2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında olması 

beklenmektedir. LMC Automotive de 2016 yılında dünya otomotiv pazarının gyad göre % 3,7 

büyümesini ve ~95,1 milyon adet olmasını öngörmektedir. Ayrıca yayınlanan rapora göre küresel 

otomotiv üretiminin de gyad göre % 3,9 artması beklenmektedir. 

Avrupa otomobil pazarı, 2016 yılının ilk üç ayında, % 8,2 artış gösterirken, en yüksek artış % 57,4 

ile İzlanda’da gerçekleşmiştir. En yüksek düşüş ise % 11,3 ile Yunanistan’da gözlenmiştir. Ayrıca 

İtalya’da (% 20,8), Fransa’da (% 8,2), İspanya’da (% 6,9), İngiltere’de (% 5,1) ve Almanya’da 

(% 4,5) artış yaşanmıştır. Rusya Federal İstatistik Servisi Rosstat'ın açıkladığı verilere göre, yılın 

ilk iki ayında otomobil üretimi gyad göre % 26,6 düşerek 149 bin olmuştur. Şubat ayında da 

% 17,5 gerilemiştir. 

İnşaat sektörü, GSMH içinde önemli payı nedeniyle “ekonominin lokomotifi” olmaya devam 

etmektedir. Çimento, hazır beton ve tuğla gibi alt sektörleri de canlandırdığı için ekonomi için 

önemli ve olumlu katkıya sahiptir. Büyümede 2015 yılının ilk çeyreğinde büyümeye 0,2 puan 

olumsuz etki yaratan inşaat sektörü ikinci ve üçüncü çeyrekte 0,1 puan; son çeyrekte de 0,3 

puanlık olumlu katkı sağlamıştır. Yılın tamamına bakıldığında büyümeye 0,1 puan ile sınırlı 

katkıda bulunmuştur. 

2015 yılında 1 milyon 289 bin 320’ye ulaşan konut satış adedinde Cumhuriyet tarihinin satış 

rekoru kırılmıştır. TÜİK verilerine göre konut satışları Ocak ayındaki gerilemenin ardından Şubat 

ayında % 7 artarak yaklaşık 102 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 
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Küresel ekonomik koşullar inşaat sektörünü de etkilemektedir. İMSAD Mart ayı Sektör 

Raporu’na göre 2016 yılında gelişmiş ülkelerin inşaat sektörlerinde daha iyi fazla büyüme 

beklenirken, gelişen ülkelerde ülkelerin coğrafi konumlarına göre farklı büyüme beklentileri 

bulunmaktadır. 

İMSAD Raporu’na göre; son iki yıldır önemli bir toparlama yaşayan ABD’de inşaat sektöründe 

2016 yılında % 3,6 büyüme olacaktır. Kanada’da ise 2015 

yılında küçülen inşaat sektöründe 2016 yılında  

% 1,5 büyüme beklenmektedir. Almanya, Fransa ve 

İtalya’da sektörün 2015 yılında küçülmesine rağmen 2016 

yılında hemen tüm Avrupa Birliği ülkesinde büyümesi 

öngörülmektedir. 

İnşaat sektöründe önemi büyük olan Çin’de sektörün 

ekonomik beklentilere paralel, % 5,8 büyürken, 

Hindistan’da sektör ekonomi ile paralel ivmelenerek % 6 

büyümesi beklenmektedir. 2015 yılında % 6,8 küçüldüğü 

tahmin edilen Rusya inşaat sektörünün 2016’da da % 2,3 

küçülmesi tahmin edilmektedir. 

İMSAD ayrıca 2016’da Hükümet Programı’nda yer alan vaatlerin hızla uygulamaya geçirilmesi 

ile sektörün yeniden hızlanmasını beklemektedir. IMSAD’ın 2016 Türkiye ekonomisi büyüme 

öngörüsü % 3,5-4, inşaat sektörü büyüme projeksiyonu ise % 2,5-3’dür. Özetle konut piyasasını 

yakından takip edenlerin beklentileri iyi bir yıl geçirmeyen konut sektörünün yeni yılda tekrar 

ivmelenerek büyümesi yönündedir. 

Beyaz eşya sektöründe, Avrupa’nın en büyük üreticisi durumunda olan Türkiye, AB’ye yaptığı 

ihracatın yanı sıra Rusya ve Çin’de de yaptığı yatırımlarla geniş pazarlara hitap etmektedir. 2016 

yılının Ocak-Şubat döneminde iç pazarda 948 bin adet ürün satan beyaz eşya sektörü, bunun 

yaklaşık 3 katı ihracat gerçekleştirmiştir. 2016 yılının ilk iki ayı itibariyle iç satışlar geçen yılın 

aynı dönemine göre toplamda % 14 artarken (948 bin adet), üretim % 7 artarak 3,8 milyon adede, 

ihracat ise % 9 artarak 2,8 milyon adede ulaşmıştır. 

Turizm sektörü ithalata bağımlılığı en düşük olan sektörlerin başında yer almaktadır. Sektör 

büyümeye ve gelişmeye çeşitlenerek devam etmektedir. Ancak hem Rusya’da yaşanan ekonomik 

ve siyasi sıkıntılar (ambargolar vb.) hem de coğrafyamızda oluşan sıcak jeopolitik gelişmeler ve 

terör olayları sektörü olumsuz etkilemektedir. 

TÜRSAB’ın raporunda göre; 2016 yılının ilk iki ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 

geçen yılın aynı dönemine göre % 8,48 oranında azalarak 2 milyon 410 bin 966 kişiye gerilemiştir. 

Şubat ayında ise % 10,32 düşüş yaşanmıştır. Turist sayısında Ocak-Şubat döneminde ilk 15 ülke 

incelendiğinde, en büyük artış % 23,91 oran ile Gürcistan pazarında yaşanmıştır. Gürcistan’ı ise 

sırasıyla İran %16,39 ve Ukrayna %15,13’lük artışla izlemiştir. Yine aynı dönemde Türkiye’ye 

turist gönderen ilk 15 ülke arasında en büyük düşüş % 54,40 oran ile Rusya pazarında yaşanmıştır. 

Bu ülkeyi İtalya % 28,58 ve Yunanistan % 18,09’luk düşüşle takip etmiştir. 

2015 2016

Almanya -2,4% 2,0%

İngiltere 3,6% 3,0%

Fransa -4,2% 1,8%

İtalya -2,4% 1,6%

İspanya 1,4% 2,0%

ABD 3,8% 3,6%

Kanada -0,5% 1,5%

Hindistan 5,0% 6,0%

Çin 6,1% 5,8%

Irak -8,5% 3,5%

Rusya -6,8% -2,3%

Azerbaycan -6,0% -4,6%

İran 1,4% 4,3%

S.Arabistan 6,5% 3,0%

İnşaat Sektörü Büyüme Tahminleri

Kaynak : Ülke İstatistik Ofisleri / Kurumları, İMSAD
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Turizm gelirleri 2015 yılının Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14,3 

azalmış ve 6,6 milyar $ seviyesine gerilemiştir. Gelirlerin % 77,6’sı yabancı ziyaretçilerden elde 

edilmiştir. Turizm giderleri ise % 0,3 artarken dördüncü çeyrekte ziyaretçi sayısı % 2,2 azalmıştır. 

Turizm gelirlerinin turist sayısından daha hızlı gerilemesinde, TL’deki değer kaybının yanında 

sektörde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yapılan fiyat indirimleri de etkili olmuştur. Ayrıca 

petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz yönde etkilenen enerji ihracatçısı ülkelerden 2016 yılında 

Türkiye’ye gelen turist sayısında veya kazanılan turizm gelirlerinde azalma beklenmektedir. 

Yaşanan son gelişmeler sonrası darboğaza giren turizm sektöründe yeni alternatifler üzerinde 

çalışmalar yürütülmektedir. Avrupa ve Rusya pazarlarının yerini İran ve Ukrayna’nın alması 

beklenmektedir. Şubat ayında en fazla turist Gürcistan’dan gelirken, İran’dan gelen turist sayısı 

geçen yıl aynı döneme göre % 17 artmıştır. Artışların en önemli nedenleri İran’a yönelik 

yaptırımların azaltılması ve Türk Havayolları’nın Ukrayna’ya olan uçuş noktasını 7’ye 

çıkarmasıdır. Ayrıca turizme destek olacak birçok teşvik paketleri de görüşülmektedir. 

8. Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi 

Mart ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre %15 artarak 1.874 

Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız %32, brüt karımız ise 595 Milyon TL 

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

devam etti ve üçüncü ay sonu itibariyle konsolide Ebitda marjımız %23 oranında gerçekleşti. 

2016 yılı Mart ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı döneminin %16 üzerinde 432 Milyon TL 

seviyesindeki konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. 

Ocak–Mart 2016 döneminde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında 1.049 Bin ton cam üreten 

Şişecam Topluluğu’nun soda üretimi ise 556 Bin tona ulaştı. 

Bu dönemde toplam 253 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. 

9. 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  

1 Ocak-31 Mart 2016 döneminde 32 Milyon Euro, 1.280 Milyon RUR ve 110 Milyon UAH 

işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmış olup, aynı 

dönemde vadesi gelen 500 Bin ABD Doları, 47 Milyon Euro, 2.115 Milyon RUR, 133 Milyon 

UAH tutarlarında kredi ödemesi yapılmıştır.  
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10. 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 Teknolojik 

Geliştirme Başkanlığı ve İş Gruplarımızın Geliştirme birimleri tarafından İş Gruplarımızın 

Stratejik Plan ve bütçeleri çerçevesinde sürdürülmektedir. 
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11. Temel Rasyolar 

 Karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 31 Aralık 

 2016 2015 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,45 2,84 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,41 0,39 

Toplam Yükümlülükler / Özkaynak 0,68 0,65 

Net Finansal Borç / Özkaynak 0,14 0,15 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Mart 2016 31 Mart 2015 

Brüt Kar / Net Satışlar 0,32 0,30 

Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,13 0,13 

Ebitda / Net Satışlar 0,23 0,23 

12. 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. 

  

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 

dengeli bir politika izlenir. 
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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. 

13. 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 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2015 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 2015 

yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.sisecam.com adresinde yer alan 

“Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. 

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

Kar Dağıtımları 

25 Mart 2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunun mevcut çıkarılmış sermayenin; 

%13,15789 oranına tekabül eden 250.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün nakden, 

%5,15789 oranına tekabül eden 98.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz 

pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca, 2015 yılı karından karşılanan 250.000.000 TL tutarındaki temettü ortaklara 31 Mayıs 

2016 tarihinde nakden dağıtılacaktır. 

15. 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 tarihlerinde 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 %4,415 (kupon faiz oranı 

%4,25) olarak belirlenmiştir.  

http://www.sisecam.com/
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16. Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması 

Yönetim Kurulu, risk yönetimi ile bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç denetim 

sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmuştur. Bu 

çerçevede, Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin 

etkinliğini gözden geçirmektedir. 

2008 yılında başlayan ve etkisini günümüzde de sürdürmekte olan finansal kriz, yoğunlaşan 

devletlerarası çıkar çatışmaları, jeopolitik faktörlerin tetiklediği güvenlik sorunları, dördüncü 

endüstri devrimi olarak da adlandırılmakta olan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin iş yapış 

şekillerinde meydana getirdiği değişim ve iklim değişikliğinin dramatik sonuçları dünyayı, 

geçmişten farklı siyasi, ekonomik ve çevresel riskler barındıran bir yer haline getirmiştir. 

Küresel risklerin; kişilerin, şirketlerin ve devletlerin hayatını yeni ve alışılmadık şekillerde 

etkilemeye başlıyor olması tüm dünyada risklere bakış açısını farklılaştırmış, bir disiplin olarak 

risk yönetiminin önemini büyük ölçüde artırmıştır. Bu gelişmeler paralelinde, 2015 yılı boyunca 

risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin etkinliği sürekli olarak gözden geçirilmiş, Kurumsal 

Yönetimin önemli unsurlarını oluşturan söz konusu iki fonksiyon yüksek bir konsantrasyon ile 

yönetilmiştir. 

Bu yapı kapsamında, Şirket mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve 

denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı ile sürdürmektedir. 

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Topluluğun 

maddi ve maddi olmayan varlıklarının, kaynaklarının ve çevrenin korunması, belirsizliklerden 

kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması 

amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile 

olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim 

etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi: 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak 

sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Topluluk, gerek küresel 

gelişmelerin yarattığı belirsizlikleri daha etkin yönetebilmek gerekse söz konusu koşulların 

sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan keskin iç ve dış rekabet ortamında paydaşlarına sağladığı 

risk güvencesini artırabilmek amacıyla, 2015 yılında yoğun bir şekilde risk yönetimi süreçlerinin 

etkinliğini artırmaya odaklanmış, insan kaynağı ve teknoloji yatırımları gerçekleştirmiştir. 

Bu doğrultuda, uzun yıllardır merkezi olarak sürdürülen risk yönetimi fonksiyonu, mikro ve lokal 

risklere de odaklanmayı sağlayacak şekilde revize edilmiş, "MicroSCope" olarak adlandırılan 

entegre risk yönetimi platformu çerçevesinde bu odaklanmayı hayata geçirecek teknolojik destek 

temin edilmiş, böylelikle 13 ayrı ülkede yer alan 44 üretim tesisinin Genel Müdürlük ile 

bağlantısını sağlayacak olan alt yapı kurgulanmıştır. 
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Organizasyonel olarak Ana Şirket bünyesinde yapılandırılmış olan risk yönetimi fonksiyonunun 

faaliyetleri yasal gerekliliklere mutlak uyum dahilinde gerçekleştirilmektedir. Belirlenen, 

önceliklendirilen ve risk iştahı doğrultusunda eylem planlarına bağlanan risklerin yönetimi için 

önceki yıllarda olduğu gibi Topluluğun temel iş alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile 

koordinasyon içerisinde çalışılmakta, sürecin sağlıklı izlemesini sağlayacak olan raporlamalar da 

yine mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir. 

Şişecam Topluluğu’nda İç Denetim: 

Topluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Topluluk 

şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına 

yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici 

tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Topluluğun yurt içi 

ve yurt dışı kuruluşları bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları 

yapılmaktadır. 

İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları 

kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından 

elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları 

hayata geçirilmektedir. 

17. 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: 

• Soda San. A.Ş.’de 16. Dönem toplu iş sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2015 tarihinde sona ermiş 

olup, Soda ve Kromsan Fabrikaları için Petrol-İş Sendikası ile 17. Dönem TİS görüşmelerine 

11 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 

resmi arabulucu süreci tamamlanmış, altıncı toplantı 19 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştır. Toplu 

iş sözleşmesi süreci 5 Mayıs 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

• Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Eskişehir Fabrikasında I. dönem toplu iş sözleşmesinin süresi 

31 Aralık 2015 tarihinde sona ermiş olup, Kristal-İş Sendikası ile yeni dönem toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri 9 Şubat 2016 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş 

sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucu süreci devam etmektedir. 
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 Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 • Bulgaristan’da kurulu Trakya Glass Bulgaria EAD, Paşabahçe Bulgaria EAD, Şişecam 

Automative Bulgaria EAD Fabrikalarımıza ilişkin toplu iş sözleşmeleri 22 Nisan 2016 tarihinde 

imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmeleri 1 Nisan 2016 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 

yürürlükte kalacaktır. 

18. 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 25 Mart 2016 tarihinde yapılan 

2015 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. 

19. Diğer Hususlar 

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar, aynı tarihte 

kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda detaylı olarak sunulmuştur. 


