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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  

  
(*)   Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, 
(**)   Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, 
(***)  Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 
 
oluşturmaktadır.     
 
Yönetim Kurulu üyeleri 17/05/2012 tarihli Olağan Kurul Toplantısında 3 yıl görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
*6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun’un 25. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05 Eylül 2012 
tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. 
Zeynep Hansu Uçar ve Sn. Ali Sözen ile Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 
2012 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. 
Mahmut Ekrem Barlas ,ve Sn. İsmail Baba’nın yapılacak ilk Genel Kurulun onayına 



  

sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 363.Maddesi  uyarınca yönetim kurulu 
üyeleri olarak tekrar seçilmelerine ve kendilerine 17 Mayıs 2012 tarih ve 57 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile verilen görevlerinin devamına karar verilmiştir. 
 
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. 
 
Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu şturulan Komiteler 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri 
doğrultusunda; 

 
• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Prof. Dr. 

Halil Ercüment Erdem (Başkan) ve G Faik Byrns’ın (Üye) Denetimden Sorumlu 
Komite üyeliğine,  

 
• Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (Başkan), Sayın Zeynep Hansu Uçar 

(Üye) ve Sayın İsmail Baba’nın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, 
 
• Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (Başkan), Sayın G Faik Byrns (Üye) ve 

Zeynep Hansu Uçar’ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine  

seçilmeleri ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 2012 tarihinde 
yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
 

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 Soyadı Ünvanı 
Toplulu ğa 
Giri ş Tarihi 

Mahmut Ekrem Barlas Başkan 02.07.1979 
Serdar Özer Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. 02.05.1988 
Abdullah Kılınç Üretim Başkan Yrd. 20.05.1992 
İsmail Baba Mali İşler Direktörü 26.02.1981 
İrfan Halil Kürkçü İnsan Kaynakları Direktörü 19.04.2010 
Hasan Tuğrul Misoğlu Geliştirme Direktörü 01.04.1988 
Bülent Aydın Planlama Direktörü 20.10.2011 
Igor Bevz Rusya ve BDT Ülke Müdürü     02.04.2012 
Baha Taşköy Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd. 07.04.1988 
Nedim Kulaksızoğlu Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd. 01.05.2002 
Ümit Hakkı Aydoğan Rusya ve BDT Proje Koordinatörü 22.12.2004 

 
 
5. Yatırımlardaki Geli şmeler  
 

Ocak-Eylül döneminde 94 milyon USD yatırım harcaması yapılmıştır. 
 

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 
 

Cam Ambalaj Grubunun başlıca finansman kaynaklarını faaliyetler sonucunda 
yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen 
kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. 
 
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 

 
Gelişmiş batı ekonomilerinde konut ve hisse senedi piyasası gibi varlık 
fiyatlarında reel durumu yansıtmayan yüksek fiyatlama sanal bir zenginlik 
yaratmış; bu durum finansal piyasalarda zaman zaman ahlaki sınırları zorlayan 
işleyişlere yol açmış, nihayetinde sürdürülemez olan bu durum 2008 son 
çeyreğinde tüm küreyi etkisi altına alan genel bir ekonomik krize dönüşmüştür.  
 



  

Çin başta olmak üzere birkaç ekonomi büyüme hızındaki azalışa rağmen pozitif 
yönde ayrışmış, ancak bu kısmi olumluluk krizin küresel ekonomideki yavaşlatıcı 
etkisini göğüsleyememiştir.2009 yılındaki derinleşmenin ardından izleyen yıl 
ekonomiler yeniden büyüme kulvarına girmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde sistemin 
kaleleri sayılacak Amerikan ve Avrupa ekonomilerinde bu iyileşme sınırlı 
boyutlarda kalmıştır. 2011 iyileşmenin yavaşlayarak devam ettiği bir yıl olmuş, 
nihayetinde krizin yeniden derinleşmesi tartışmaları başlamıştır.  
 
İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle koşullar ve gelişmeler, küresel ekonomik 
krizin dar dönemlere sıkışmış konjonktürel bir sıkıntı olmadığını net olarak 
göstermektedir. Hızlı bir değerlendirme yapmak gerekirse ana coğrafyalar 
itibariyle durum şöyle özetlenebilir.  
 
Amerikan ekonomisi daralan piyasa talebinin yeniden canlandırmak amacıyla 
trilyon dolara ulaşan parasal genişleme politikalarının mevzi sonuçlarını almaya 
başlamıştır. Krizden dönüşün en tipik göstergelerinden biri sayılan işsizliğin kabul 
edilebilir düzeylere indirilmesi konusunda olumluluklar sağlanmışsa da, bu 
durumun sürdürülebilir olduğu kuşkuludur. Öte yandan piyasalara parasal 
genişleme ve tahvil alımı yoluyla sağlanan talep kamu dengelerini bozmuş, hatta 
dolan borçlanma limitleri bir miktar arttırılarak geçici bir rahatlama sağlanmıştır. 
Ancak 2013 koşulları, aksine bir karar alınmazsa para ve maliye politikalarında 
otomatik düzenleyici önlemlerin alınmasını gerektirecek, örneğin azaltılan vergi 
oranları eski hadlere döndürülecek, bütçe açığı azaltılacaktır. Bu durum büyüme 
üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacağından, düşük faizlerle 2015 yılına kadar 
piyasaları destekleyeceğini daha önce deklare eden siyasi otoritenin piyasa dostu 
tavrını yeni politikalarla sürdürmesi beklenmektedir.  
 
Avrupa tarafında ise Almanya’nın bir istisna oluşturduğu tipik bir kriz oluşumu söz 
konusudur. Yunanistan’ın tanımlanması zor özel durumu hariç tutulduğunda, 
İtalya ve İspanya gibi büyük ekonomilerin yüksek kamu borçluluğu, bütçe 
açıklarının sürdürülemezliği, nispi olarak küçük diğer ekonomilerin sorunları ile 
birleştiğinde Avrupa’da genel bir güvensizlik atmosferi oluşmaktadır. Öyle ki, 
büyük Avrupa Birliği projesinin ekonomik bütünleşme ayağı tartışma alanına 
çekilmekte, para birliği ve diğer ekonomik tanımların yeniden yapılması hararetle 
tartışılmaktadır. Temel sorun bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin daralan 
konjonktürel yapısının, Avrupa’nın hamisi Almanya tarafından finanse 
edilmesindeki isteksizliğidir. Hiç kuşku yok ki, yıllar alacak iyileşme döneminde 
ekonomi de hem kısa vadeli para ve mali politikalar, hem de yapısal anlamda 
ciddi kararlar almak gerekecek; bu durum söz konusu politikaları üreten 
hükümetler için ağır faturalara dönüşecektir. Bu zorluk ve belirsizlik Avrupa kadar, 
bu coğrafya ile iş yapan Türkiye gibi ekonomiler için de olumsuzluk 
sergilemektedir.  
 
Doğuda bütün dünyayı ucuz üretimi ile omuzlamış Çin’de de yavaşlama emareleri 
belirginleşmeye başlamıştır. Her ne kadar, halen daha en yüksek ekonomik 
büyümeyi gerçekleştiriyor olmasına rağmen Çin; küresel talepteki topyekün 



  

daralmadan en büyük ihracatçı olarak hatırı sayılır bir olumsuzluğa uğrayacaktır. 
Çin ekonomisinde kamu güdümlü kaynak tahsisinde bazı aşırılıklara gidildiği, bu 
ve buna benzer nedenlerle ekonomide bazı balonların oluştuğu kuşkusu 
ekonominin kendi iç talebine dayalı bir iyileşmeyi realize edemiyeceği korkusunu 
beslemektedir.  
 
Petrol bölgesi Orta Doğu’da Arap Baharı olarak adlandırılan rejim değişikliklerinin 
Suriye’de tıkanıp kalması, İran ile ilgili nükleer sıkıntı siyaseten de gündemi 
ağırlıştırmaktadır. Sonuç olarak, varolan ekonomik koşulların daha da 
ağırlaşmamasının bir olumluluk sayıldığı dönemde olduğumuz açıktır.  
 
Bu koşullarda Türkiye’de temel sorun ise düşmeye devam eden ekonomik 
büyümedir. 2011 ikinci yarısından itibaren düşme trendine giren ekonomik 
büyümenin 2012 tamamında % 3’lük bir düzeye kadar ineceği genel bir kabul 
görmektedir. Bu durum çoğunlukla olumsuz bir dizi ekonomik faktörle 
ilişkilendirilmektedir. En önemlisi cari açık hızlı bir şekilde azalmaktadır. 2011 son 
çeyreğinde 80 milyar dolar sınırına yaklaşan cari açığın yıl sonunda 50-55 milyar 
dolar düzeyine düşmesi beklenmektedir. Bu durum döviz ihtiyacı yapısallık 
gösteren Türkiye ekonomisini rahatlatmaktadır. Ancak düşen büyüme, refah kaybı 
ve işsizlik gibi kabul edilemez bedeller de yaratmaktadır. Dış ticaret (ithalatın 
ihracata kıyasla daha hızlı daralmasının kısmi olumluluğu bir yana) 
yavaşlamaktadır. İçeri de ekonomik aktivite hız kaybettiğinden, gelirlerinin büyük 
bir kısmını dolaylı vergilerden sağlayan kamu maliyesi gelir sıkıntısı çekmektedir. 
Kamu alacakları ve vergi barışına yönelik bir defalık gelir tahsilatlarına rağmen, 
personel ve cari transferlerdeki tırmanış hükümeti yeni vergi salmaya itmiş, bazı 
mal ve hizmet fiyatları da yeniden düzenlenmiştir. Bir başka deyişle talebin zaten 
daralmaya başladığı dönemde kamu da zayıflayan talebi aşağıya doğru 
baskılamak zorunda kalmıştır.  
 
Yukarıda kısaca tanımlanmış iç ve dış genel ekonomik değerlendirmenin dışında, 
girdi verdiğimiz sektörler açısından durum -başlıklar halinde- şöyledir: Türk 
otomotiv sanayii, hem iç talebin zayıflaması, ancak özellikle Avrupa’daki 
güvensizlik ortamından yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Üretim, satış ve ihracat 
rakamlarındaki daralma şiddeti devam etmekle birlikte azalmaktadır. Eylül ayında 
yapılan kampanyalar ve üreticilerin otomotive getirilen vergileri üstlenmesi ile 
geçici bir canlılık yakalanmıştır.  
 
Son çeyreğe girerken 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 Cam Ambalaj 
Grubumuz 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. 
Cam Ambalaj 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 Cam 
Ambalaj Grubumuz 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-Eylül 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl 
aynı döneme göre %18 artarak 1.138  Milyon TL, kârımız ise 60,1 Milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda 
cam üretimimiz 1.413 bin ton, cam satışımız ise 1.349 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 17.08.2012 tarihinde 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 
  30.09.2012  31.12.2011 

1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,1645 
                    

1,3221 
2)- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,5277  0,5444 
3)-  Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,1175  1,1950 

 
   

 
 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  30.09.2012  30.09.2011 

1)- Brüt Kar / Net Satışlar 0,2562  0,3037 
2)- Faaliyet Karı /Net Satışlar 0,1031  0,1629 
3)- FAVÖK / Net Satışlar 0,2199  0,2841 

 


