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1. Grup 
 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii 
A.Ş. (“Şirket”), toplam 14 bağlı ortaklık, 2 müşterek yönetime tabi işletme ve 2 
iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime 
başlamıştır. 1976 yılında T.İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve 
yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
Topluluğu'na katılmıştır. 

 
Şirket'in faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Üretim faaliyetleri 
Mersin ve Topkapı-İstanbul fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket'in tüm 
pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve Yönetim Merkezi” 
bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret sermaye 
şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket'in 
hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (“IMKB”) 1986 yılından beri 
işlem görmektedir. 

 

2. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üy eler  
 

Yönetim Kurulu 
 

Adı Soyadı    Görevi       
Mahmut Ekrem Barlas   Başkan   
İsmail Baba      Başkan Yard.  
Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem(*)  Üye  
G Faik Byrns (*)    Üye     
Ali Sözen       Üye 
Zeynep Hansu Uçar     Üye  

  
(*)Halil Ercüment Erdem ve G Faik Byrns denetimden sorumlu komite üyesidir.  
 
Yönetim Kurulu üyeleri 17/05/2012 tarihli Olağan Kurul Toplantısında 3 yıl görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Denetleme Kurulu  
 

Adı Soyadı    Görevi  
Mükremin Şimşek     Üye    
Cihan Sırmatel    Üye    

 
Denetim Kurulu üyeleri 17/05/2012 tarihli Olağan Kurul Toplantısında 1 yıl görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
 

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerini n Yetki ve Sınırı 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 19 ve 26 maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 
 
 

4. Üst Yöneticiler 
 
Adı ve Soyad ı Ünvanı  Toplulu ğa Giri ş Tarihi  
Mahmut Ekrem Barlas Başkan 02.07.1979 

Serdar Özer 
Pazarlama ve Satış Bşk. 
Yrd. 02.05.1988 

Abdullah Kılınç Üretim Bşk. Yrd. 20.05.1992 
İsmail Baba Mali İşler Direktörü 26.02.1981 

Ümit Hakkı Aydoğan 
Rusya Operasyonlar Satış 
Pazarlama Bşk. Yrd.     22.12.2004 

Baha Taşköy 
Rusya Operasyonlar 
Üretim Bşk Yrd. 07.04.1988 

Okan Turan 
Rusya Operasyonlar Mali 
İşler Bşk.Yrd. 22.01.2008 

İrfan Halil Kürkçü İnsan Kaynakları Direktörü 19.04.2010 
Hasan Tuğrul Misoğlu Geliştirme Direktörü 01.04.1988 
Bülent Aydın Planlama Direktörü 20.10.2011 
 
 
 
 
5. Yatırımlardaki Geli şmeler  
 

Ocak-Haziran döneminde 64 milyon USD yatırım harcaması yapılmıştır. 
 
 
 



  

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 
 

Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 
çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 398.185.637 (Üçyüzdoksansekizmilyon 
yüzseksenbeşbinaltıyüzotuzyedi) TL’dir. 

  
 
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

SPK’nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” gereğince, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet 
raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 
açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan 
prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin 
açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür. 
 
SPK’nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ne uyum amacıyla, Şirket Esas Mukavelesinde 
gerekli değişiklikler yapılarak 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan 
Genel Kurul’unun onayından geçirilmiştir.  
 
Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ hükümleri doğrultusunda 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan 
genel kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza iki bağımsız üye seçilmiş ve bu 
kapsamda da Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen komitelerden; “Denetimden 
Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması 
Komitesi” oluşturulmuş ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 
2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
 
Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın 
sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve 
işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve 
bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm 
paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine 
bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi 
Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.  
 
 
 
 



  

Bu bağlamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda, pay ve menfaat 
sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin 
bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket’in 
www.anadolucam.com.tr adresinde yer alan Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve 
İngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. 
 

8.  Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artı şı, Esas Sözle şmede      
      Yapılan Değişiklikler ve Kar Da ğıtımları 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI, No.29 “Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2011 yılı 
konsolide bilançomuzda yer alan 134,292,861.98 TL. tutarındaki 2011 yılı net 
konsolide bilanço kârımızın, 51.937.257,00– TL’si I.temettü, kurucu intifa 
senetlerine brüt 6.188.044,69- TL, B grubu hisselerine brüt 1.547.011,17-TL olmak 
üzere toplam 59.672.312,86 -TL temettünün dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifi 
19/04/2012 tarihinde yayınlanmış ve 17/05/2012 tarihinde yapılmış olan genel 
kurul’da kesinleşmiştir. 

 
 
 
 
9. Sektörel Geli şmeler ve Faaliyetler ile ilgili bilgiler 

 
 

 Başta konut ve hisse değerleri olmak üzere varlık fiyatlarında oluşan balonlar 
piyasa ekonomilerinde sürdürülemez duruma gelince 2007 yılında Amerikan 
finansal piyasalarda oluşan huzursuzluklar 2008’de küresel bir krize dönüşmüştür. 
Topyekün bir daralmanın yaşandığı 2009 sonrasında gelişmiş ekonomiler bir türlü 
hızlı toparlanma ve büyüme fazına geçemezken, ayrışan gelişmekte olan 
ekonomiler (Brezilya, Rusa, Hindistan, Çin…) dünya ekonomisini sürükleme 
misyonunu üstlenmişlerdir. 
 
 2011 yılında krizden dönüş/büyüme dönemine geçiş ile kriz ortamında kalma/krizin 
derinleşmesi arasında sıkışan ekonomik gündem 2012’de de belirleyici olmuştur. 
Özellikle Euro Bölgesi’ndeki ekonomik ve politik gelişmeler küresel ekonomik 
görünüm üzerinde beklentilerini olumsuzlayan bir iklim yaratmıştır. 2012 ilk 
yarısında, hemen bütün ekonomilerde büyüme oranları genel olarak gerilerken, 
risk iştahı (harcama istekliliği) yüksek seviyede oynaklık göstermiştir. Politika 
yapıcılarının duruma kesin bir çözüm sağlayamamaları ekonomide ihtiyaç duyulan 
güven ortamının oluşmasını engellemiş, ekonomik yavaşlama(nın devamı) olasılığı 
artmıştır.  
 
 
 



  

 Küresel ekonominin üç ağırlık merkezindeki gidişat bu olumsuzluğu teyit 
etmektedir: Başta ABD olmak üzere Amerika, hem büyüme ve enflasyon, hem de 
işsizlik, konut fiyatları, finansal piyasaların sürdürülebilirliği, dış ve iç açıklar 
açısından Avrupa cephesine kıyasla daha iyi durumdadır. Ancak bu iyimserlik “kriz 
bitti” söylemi için yetersiz kaldığından (özellikle işsizliğin kabul edilebilir % 5 
eşiğinin çok uzağında olması gibi nedenlerle…) kamu otoriteleri (Kongre ve FED) 
ihtiyatlı bir tutumu tercih etmektedirler. Faizler 2014 yılına kadar sabit tutulmakta, 
üçüncü bir parasal genişlemenin hazırda tutulduğu söylenmekte, satınalma gücünü 
destekler sosyal politikalar (genel sağlık sigortası…) tartışılmaktadır.  
 
 Çin tarafında ise iki haneli büyüme rakamları yerini % 7-8 düzeyindeki büyüme 
rakamlarına terk etmiş görünmektedir. Oluşan boşluğu iç talebin canlandırılarak 
doldurulmasına yönelik faiz düşürme politikaları şimdilik durumu idare etmektedir. 
Japonya uzun deflasyon döneminde % 2’lik düzeyde bir büyüme temposunu 
yakalamıştır. Hindistan da Çin’in bir miktar altında büyümeye devam etmektedir.  
 
 Avrupa tarafı ise kürenin en sorunlu ekonomik cephesini oluşturmaktadır. Başta 
Almanya olmak üzere birkaç ülke dışında bütün Avrupa ekonomileri daralmaktadır. 
Bundan temel neden kronikleşmiş kamu borçları sorunlarına bankaların sermaye 
yetersizliklerinin eklenmesidir. Özellikle İspanya’da alenileşen banka sermaye 
yetersizliği sorunu, kamu maliyesinin borçlanma maliyetlerini (tahvil faizleri) yukarı 
çekmekte, bu durum güvensizliği pekiştirmekte ve faizleri daha da yukarı çekerek 
kısır bir sarmal oluşturmaktadır.  
 
 Genel olarak bakıldığında sürükleyici roldeki gelişmekte olan ekonomilerin iktisadi 
faaliyetlerinin görece yavaşlaması ve Avrupa borç sorunları yılın ikinci yarısına dair 
büyüme beklentilerini radikal bir şekilde aşağıya çekmektedir.  
 
 Ekonomik duruma ilişkin bu psikoloji satınalma (talep/tüketim) iştahını 
baskılamakta, üretim ve yatırım planlarını ertelemekte, sonuç olarak enflasyon 
üzerinde düşürücü bir etki yaratmaktadır. Özellikle Avrupa cephesinde tüketici 
fiyatları enflasyonu ciddi bir şekilde düşmüş, ABD’de düşme sınırlı kalmıştır. 
Enflasyon tarafında yaşanan bu olumlu durum, zayıflayan iktisadi faaliyetin emtia 
talebinin azaltmasından çokca yararlanmıştır.  
Ancak arz kaynaklı sorunlar başta petrol olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarını 
yeniden yukarı çekme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle yılın ikinci yarısında 
enflasyonun mevzi bir tırmanış içersinde olması beklenmektedir.  
 
 Sonuç olarak krizin ikinci aşamasının yaşandığı 2012 yılında ilk yarı, kamu 
otoritelerinin çok açıklama ürettiği ancak mümkün olduğunca az reel politika 
yaptıkları bir dönem olarak yaşanmıştır. İkinci yarıda bu belirsizlik ve ekonomik 
daralmanın daha da derinleşmemesini bir kazanç olarak görmek gerekir.  
 



  

 Türkiye’de ise 2012 ilk yarısındaki en önemli gelişme ihracat performansında 
sağlanan iyileşme ve ithalattaki yavaşlamaya bağlı olarak cari açık alanında oluşan 
olumluluktur. 2011 yılında bir yandan Merkez Bankası’nın Hazine’den de destek 
alarak uyguladığı para politikası, bir yandan da Avrupa orijinli kriz tartışmalarından 
kaynaklanan kur değerlenmesi ihracatı sürükleyici bir rol oynamıştır. 
 
 Ancak Euro bölgesinde başını Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin çektiği 
sorunlar Avrupa’ya yönelik ihraç satışlarını daraltmış, buna karşı Ortadoğu ve 
Afrika gibi yakın coğrafyalara yapılan satışlar bu daralmayı telafi etmişlerdir.  
 
 Kurdaki değerleme ve dış dünyada genişlemeci para politikalarının enerji başta 
olmak üzere emtia fiyatlarını yukarı çekmesi, ithalat kanalıyla enflasyonu 
körüklemiş; 2011 sonunda Tüketici Fiyatları yıllık değişimi iki haneli rakamlara 
bürünmüştür. Ancak küresel talepte ortaya çıkan daralma emtia ve enerji fiyatlarını 
baskılamış; bu da iç fiyatlar üzerinde bir düşme trendi yaratmıştır. Yılın kalan 
döneminde global ölçekte gıda fiyatlarının kuraklığa bağlı olarak yükselmesi, siyasi 
gerginlikler sonucu enerji fiyatlarının tırmanması, vergi düzenlemeleri iç fiyatların 
hedeflenen düzeye inmesini engelleyebilecek faktörlerdir.  
 
Türkiye ekonomisinin en güçlü yanlarından biri olan kamu maliyesinde de azalan 
ithalat ve düşen ekonomik aktiviteye bağlı olarak önemli vergi gelirleri enflasyonun 
altında artmış, buna karşı kamu talebini canlı tutmaya yönelik politikalar nedeniyle 
harcamalar gelirlerin ve enflasyonun üzerinde bir artış göstermiştir. Bunun sonucu 
olarak geçen yıl 2.9 milyar TL’lik bir fazla yaratılmışken, bu yıl ilk yarıda 6.7 milyar 
TL’lik bir açık oluşmuştur.  
 
 İşsizlik geçen dönemlerde hızlı büyümenin yarattığı istihdamdan yararlanarak % 10 
çıtasının altına inmiş, ancak bu düzeyde kararlılık kazanmıştır. Geçen yıl % 11.9 
olan ilk çeyrek büyümesi, % 3.2’ye düşmüştür. Genel değerlendirmeler yılın 
tamamında büyümenin % 3-4 bandında olacağı yönündedir. Bu pekçok sektörde iç 
talebin mevcut durumunu koruyacağı, dahası işgücü açısından ek bir istihdam 
yaratma potansiyelinin çok sınırlı olacağı anlamına gelmektedir.  
 
 Genel ekonomik durumun dışında girdi verdiğimiz bazı ana sektörler açısından ise 
genel görünüm şöyledir:   
 
 İnşaat: 2011 yılına girerken büyüme beklentisi % 17 olan inşaat sektörü yılın 
bütününde % 11.2 büyümüştür. Genel ekonomik daralmaya bağlı olarak büyüme 
hızlı sürekli bir düşme trendinde olan sektör, 2012 yılının ilk çeyreğinde % 2.8 
büyümüştür. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin (İMSAD) Ekonomi Beklenti 
Anketi’ne katılan üyelerin % 69'u 2012’de inşaat sektöründe % 4-6 aralığında 
büyüme beklemektedir. Sektörün performansında yıl içinde özellikle Van’da 
yaşanan deprem felaketinin ardından sıkça telafuz edilmeye başlanan “Kentsel 
Dönüşüm Projesi”, orman niteliğini kaybetmiş 2B alanlarında mülkiyet sorununun 



  

çözümü ve İstanbul Finans Merkezi inşaatı gibi konulardaki gelişmeler önemli rol 
oynayacaktır.  
 
 Otomotiv: 2010’da % 26 büyüyen otomotiv sektörü 2011’in ilk çeyreğini oldukça iyi 
bir performansla kapatmış, bu dönemde otomobil ve hafif ticari araç üretiminde % 
76 artış yakalanarak rekor kırılmıştır. Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre 
2012’nin ilk yarısında otomobil üretimi % 15.6, toplam sektör üretimi ise % 9.2 
oranında azalmıştır. Aynı dönemde otomobil ihracatı % 4.5, otomotiv ihracatı ise % 
5.7 oranında azalmıştır.   
 
 
 Turizm: 2011 yılında turizm gelirlerinde yaklaşık % 11 artış gerçekleşmiş ve 
23 milyar $’lık gelir elde edilmiştir. 2012 ilk yarısında ise 8.4 milyar $’lık bir turizm 
geliri elde edilmiştir. Bu, geçen yıl aynı döneme kıyasla % 1’lik bir düşmeyi işaret 
etmektedir. 2011 ikinci yarısına göre daha değerli hale gelen TL’nin yarattığı 
pahalılığa rağmen turizm performansı doyurucu düzeydedir. Turizm, Türkiye 
ekonomisinin tek başına en büyük ihracat (hizmet) kalemidir. Sektör, önümüzdeki 
dönemde de uzun vadeli stratejik konulardan birisi olarak görülmekte ve 2023 yılı 
için 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar $ gelir hedefi telafuz edilmektedir 
 
 2012 ilk yarısında elde edilen gözlemler, ulusal ve küresel düzeyde ekonomik 
koşulların halen daha kriz modunda olduğu, özellikle Avrupa’da buna bağlı yeniden 
ve köklü bir şekilde yapılanmanın devam ettiği, ve bu sürecin 2013 ve ötesine 
uzayacağını net bir şekilde göstermiştir. Bir başka deyişle ekonomik aktörlerin 
beklentileri faaliyet döneminde karamsar bir şekilde aşağıya doğru baskılanmıştır. 
Ekonominin bu olağandışı gündemine karşın Şirketimizin maliyet düşürme, 
verimlilik arttırma, daha yüksek değer içeren bir üretim yapısına sahip olma 
unsurlarını içeren tam bir rasyonelleşme anlayışıyla hareket etmektedir. 
Kurumsallaşmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak üretim planlarını pazar 
koşullarına uyarlama, pazar çeşitliliğini arttırma, harcama/tahsilat tutumlarını 
ayarlama gibi risk azaltıcı politikalar da döneme özel yönetim araçları olarak 
uygulanmaktadır. 
 
 Grubumuz öteden beri uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde 
yönetmektedir. Bu planın gereği olarak teknolojiye hakimiyet, her alanda yüksek 
standartlara yönelmek, etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal 
pazarda, hem de uluslararası alanda iddia sahibi olmak konularında doyurucu 
sonuçlar alınmaktadır. Başta kârlılık olmak üzere rekabet gücünün tavizsiz 
korunması ve sürekli olarak arttırılması için gerekli olan gayret Grup bütününde 
gösterilmektedir. Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en 
düşük maliyetlerle elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda 
ciddi maliyet tasarrufu sağlanmakta, üretim ve lojistik konularında optimum 
performans hedeflenmektedir. 

 



  

 
 

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Haziran 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl 
aynı döneme göre %20 artarak 724,5  Milyon TL, kârımız ise 28,1 Milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda 
cam üretimimiz 926 bin ton, cam satışımız ise 861 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 
 

 
 
10. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözle şme Uygulamaları ve Çalı şanlara     

Sağlanan Haklar 
 

Grubumuz, 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, Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, 
izin harçlığı, bayram harçlığı, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik 
katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaşım gibi menfaatler 
sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan 
çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. 
 
Bu dönemde, Grubumuzda toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. 
 
•   22. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2011 

tarihinde son ermiş olup, yetki sürecinin tamamlanmasının ardından 
01.01.2012-31.12.2013 tarihlerini kapsayan 23. Dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 30.04.2012 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinin 60 günlük süre içerisinde sonuçlandırılamaması 
üzerine resmi arabulucu süreci başlamıştır. Türkiye Cam, Çimento ve Toprak 
Sanayi İşverenleri Sendikası’nın Kristal-İş Sendikası ile yürütmekte olduğu ve 
Şirketimizin Mersin Fabrikası, Topkapı Fabrikası ile bağlı ortaklıklarımızdan 
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. işyerlerini ilgilendiren ve 1 Ocak 2012 – 31 
Aralık 2013 dönemini kapsayan 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinde uzlaşmaya varılmıştır. 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

11. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında 
gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 
 

ORTAKLAR 

ÖDENMİŞ    
SERMAYE 
(TL) PAY

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 315,002,591 79.110%
Camiş Madencilik 53,071 0.013%
Paşabahçe Cam 31 0.000%
Halka açık kısım 83,129,944 20,877%
TOPLAM 398,185,637 100.00%

 
 
 
 
 
 
 
13. Finansal Oranlar: 
 

2012 ve 2011 yılındaki temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  30.06.2012  31.12.2011 

1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,2936 
                    

1,3221 
2)- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar  0,5524  0,5444 
3)-  Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,2344  1,1950 

 
   

 
 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  30.06.2012  30.06.2011 

1)- Brüt Kar / Net Satışlar 0,2566  0,3104 
2)- Faaliyet Karı /Net Satışlar 0,0940  0,1604 
3)- FAVÖK / Net Satışlar 0,2151  0,2843 

 


