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1. Kısaca 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, 
konsolidasyona giren şirketler Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan  ile 
beraber dokuz şirket olmak üzere ,gerçekleştirilmektedir. Şirket'in Türkiye’deki 
tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve Yönetim 
Merkezi” 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.  
 
Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. 
 
İş Kuleleri Kule 3, Kat:18-20 4.Levent, Beşiktaş/İstanbul/Türkiye 
Telefon: +90 (212) 350 50 50  
Faks: +90 (212) 350 57 57 
http://www.anadolucam.com.tr 
 
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 
 
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 
Sicil No: 103040 
Mersis No: 8127-3186-6521-3508 
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2. Dönem İçinde Yönetim Kurulunda ve Komitelerde Görev Alan Ü yeler 
 
 
Yönetim Kurulu 

 
Adı Soyadı      Görevi       
Mahmut Ekrem Barlas     Yönetim Kurulu Başkanı   
İsmail Baba     (**)    Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 
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 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 
yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 29 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 4 
Haziran 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 
 
 
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 Özel Durum Açıklaması 
ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
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3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 14. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 
 

4. Üst Düzey Yöneticiler 
 

Adı ve Soyadı Ünvanı 
Toplulu ğa 
Giri ş Tarihi 

Mahmut Ekrem Barlas (*) Cam Ambalaj Grup Başkanı 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 
M.Nedim Kulaksızoğlu Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd. 01.05.2002 
Semih Büyükkapu Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd. 27.04.1988 
Vladimir Dolgov Rusya Operasyonlar Pazarlama Satış Başkan Yrd. 01.11.2001 

 
(*) “Personel Yönetmeliği ”nin 20. maddesi uyarınca görev süresinin sona ermesi 

nedeniyle 2 Ocak 2014 tarihinde ayrılacak olan, Cam Ambalaj Grup Başkanı 
Mahmut Ekrem Barlas'ın yerine, Cam Ambalaj Grup Başkanı olarak Cam Ambalaj 
Grubu Üretim Başkan Yardımcısı Abdullah Kılınç'ın, 2 Ocak 2014 tarihinden geçerli 
olmak üzere atanmasına karar verilmiştir. 

(**) İnsan Kaynakları Direktörü İrfan Halil Kürkçü 31 Ekim 2013 tarihinde şirketimizden 
ayrılmıştır. 

5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladı ğı Yatırım Politikası 
 

Grubumuz cam ambalaj üretimini ana faaliyet alanı olarak seçmiş bir sanayi 
kuruluşudur. Cam ambalaj üretimine tahsis edilmiş sermayeye en yüksek getiriyi 
sağlamanın güvencesini oluşturmak üzere, grubumuz öteden beri uzmanlaşmaya 
özel bir önem vermektedir.  
 
Grubumuzun bütün faaliyetleri küresel ölçekler, standartlar ve gereklerle 
yönetilmektedir. Grubun 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, 
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• Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere, daima en ileri üretim 
teknolojilerini kullanmak, Ar-Ge’ye olan odaklılığı sürdürerek yeni ürünler 
geliştirmek ve faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, 
• Sürdürülebilir büyüme sağlamak ve ölçek ekonomilerini geliştirmek üzere, 
bölge genelinde yeni üretim odakları oluşturmak, faaliyetlerini daha da genişletmek 
ve yüksek pazar paylarına ulaşmak, 
• Yenilikçiliği değer üretmenin ve gelir artışının ana eksenlerinden biri haline 
getirmek, küresel cam pazarında oluşan yeni alanlarda yüksek yeteneklerle 
konumlanmak için entelektüel sermaye birikimini çoğaltmak, 
• Bölgesel hâkimiyeti konjonktürün getirdiği fırsatları da değerlendirerek 
pekiştirmek üzere şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını 
değerlendirmek, 
• Ana faaliyet sahamızda mevcut varoluşumuzun içerdiği deneyim ve 
kazanımları, ekonomik bir değer içermek koşuluyla yeni coğrafyalardaki projelere 
yönlendirmek. 
• Topluma ve yaşama karşı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını 
önemle gözetmek. 
• Faaliyet gösterdiği alanın en iyisi olmak üzere örgütsel iyileşmeye yönelik 
projelere yeterli kaynağı ayırmak. 
 

  Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Grubumuzun Ocak-Eylül 2013 
döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 267 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
 

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. 
 
Grubumuz yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından Ocak – 
Eylül 2013 döneminde 13,9 Milyon €, 6,380 Milyon RUR, ve 560 Milyon UAH kredi 
kullanılmıştır. Ayrıca Ana Şirket T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dönemde 500 
milyon $ tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirmiş ve bu tutarın 100 milyon $ 
tutarındaki fon aynı şartlarla Gruba aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar 
anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. Aynı 
dönemde vadesi gelen 25,8 Milyon $, 20,8 Milyon €, 5,867 Milyon RUR ve 378 
Milyon UAH tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 

Şirketimizin 1.000.000.000 (Birmilyar) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış 
sermayesi tamamen ödenmiş 415.000.000 (dörtyüzonbeşmilyon) 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 
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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” ‘e uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinde 
gerekli değişiklikler yapılmıştır.  
 
Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ hükümleri doğrultusunda 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 
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 şme Değişiklikleri ve Kar    
Dağıtımları 
 
Dönem içinde, 500.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı, SPK ve T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinleri müteakip, 22 Ocak 2013 tarihinde 
yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1.000.000.000 Türk 
Lirasına yükseltilmiştir 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uyum kapsamında Şirket 
Esas Sözleşmesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini müteakiben 8 Nisan 2013 
tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiştir. 
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI, No.29 “Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2012 yılı 
konsolide bilançomuzda yer alan 71.605.985 TL. tutarındaki 2012 yılı net konsolide 
bilanço kârımızın, 17.000.000 TL’si nakit 16.814.363 TL’si bedelsiz olmak üzere 
toplam 33.814.363– TL’si I.temettü, kurucu intifa senetlerine brüt 2.652.348,91- TL, 
B grubu hisselerine brüt 663.087,23-TL olmak üzere toplam 37.129.799,14 -TL 
temettünün dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifi 07/03/2013 tarihinde yayınlanmış 
ve nakit temettü tarihinin 31 Mayıs 2013 olarak belirlenmesi , bedelsiz payların ise 
yasal süresinde dağıtılması hususları 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar 
Olağan Genel Kurulu’nun onayından geçmiştir. 
 
 

9. Teşviklerden Yararlanma Durumu 
 
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 
Grup, 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 
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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. 
 

 
10. Sektörel Geli şmeler ve Faaliyetler ile ilgili bilgiler 

 
Dünya Ekonomisi Görünümü:  Küresel ekonomi gelişmiş ülkelerde belirli bir miktar 
iyileşme ile kaotik kriz ortamından çıkış sinyalleri vermektedir. Bu durum risk algısını 
gelişmiş ekonomilerden gelişen ekonomilere kaydırmakta, geçtiğimiz yıla oranla Çin, 
Hindistan gibi yüksek büyüme gösteren ülkelerin büyüme oranları gelişmiş ülkelerin 
çok üzerinde olmakla birlikte yavaşlama eğilimine girmektedir. Bir diğer risk etkeni 
reel faizlerin sıfırın üzerine çıkamaması ve yüksek kamu borcunun Avro Bölgesinin 
finansal istikrarsızlığıyla birleşerek yeni bir kriz ortamı yaratmasıdır. Nitekim IMF, 
Ekim ayında yayınladığı raporda bir önceki Nisan raporuna göre küresel büyümenin 
hala zayıf olduğunu ve tahminlere yönelik risklerin aşağı yönlü olmaya devam 
ettiğini belirterek büyüme oranlarını 2013 yılı için % 3,2’den % 2,9’a; 2014 yılı için 
ise % 3,8’den % 2,6’ya düşürmüştür. 

FED’in likitide artırım programını aşamalı şekilde durduracağı açıklamaları ekonomik 
beklentileri olumsuz etkilemiştir. Ancak 2013 yılının son yarısında bu belirsizliğin 
yaratacağı risk FED’in yılsonuna kadar değişikliğe gitmeyeceği beklentileriyle 2014 
yılına ötelenmiş gözükmektedir. 

Gelişen ekonomilerdeki canlanma en çok Amerika tarafında hissedilmektedir. 
ABD’de 2013 yılının başında uygulanmaya başlanan sıkılaştırılmış mali politikaya 
rağmen emlak ve inşaat sektörü iyileşmiş, kredi alımları ve tüketim artmıştır. 
Amerika bütçe görüşmeleri sırasında belirginleşen Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 
arasında anlaşmazlık politik riskleri arttırmış ve küresel ekonomideki risk algılarını 
da harekete geçirmiştir. Amerika’nın makroekonomi politikalarının gelecek yıl 
değişmesi beklenmekte, bu değişimin küresel ekonomi üzerinde etkileri olması 
öngörülmektedir. Bu nedenle özel talep canlanarak büyümeyi desteklerken, bütçede 
kemer sıkma politikaları büyümeyi negatif etkilemektedir. Amerika’nın faiz oranlarını 
arttırması ekonominin beklenenin üzerinde canlanmasını ve enflasyonun bir miktar 
artmasını sağlayarak doların diğer para birimleri karşısında değerlenmesine yol 
açacaktır. Amerika’da önemli bir ekonomik gösterge olan işsizlik oranında belirli bir 
iyileşme kaydedilmiş olmasına rağmen IMF’in 2013 ve 2014’de sırasıyla % 7,6 ve % 
7,4 işsizlik tahminleri halen hedeflenen değerlerin üzerinde kalmaktadır. 

Avrupa’da 2013 yılının başında başlayan toparlanma 2014 yılının büyüme 
projeksiyonlarını bir miktar arttırmıştır. Ancak Avro Bölgesi ekonomisi yüksek 
borçluluk, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu iyileştirilmelerin yapılamaması, 
düşük büyüme ve kredi piyasasındaki zayıflık nedeniyle riskli bir yapısını devam 
ettirmektedir. 
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Japonya’da son gelen veriler merkez bankasının uyguladığı genişleyici para 
politikasının çalıştığını göstermektedir. Büyüme hız kazanmış ve sürekli deflasyonist 
yapının sonuna gelinmiştir. Ancak 2014 yılında sıkılaştırılmış mali politikanın bir 
sonucu olarak büyümenin yavaşlaması beklenmektedir. 

Gelişen ekonomilerde büyüme her ne kadar gelişmiş ülkelerin oldukça üzerinde olsa 
da geçtiğimiz yıla oranla küresel ekonominin sürükleyicisi olamayacak kadar 
yavaşlamaktadır. Ülkemizde de sorun olan cari açık, bütçe açıkları, yüksek 
enflasyon, zayıf iç talep, azalan ihracat gelirleri ve yapısal sorunlar sürdürülebilir 
ekonomik istikrarı bu ülkelerde tehdit etmektedir. Yüksek enflasyon barındıran ve 
büyük kamu açıkları veren gelişen ekonomilerde küresel ekonomideki likitide 
bolluğunun azalmasından dolayı sıcak para çıkışları olmaktadır. 

Çin’de üretimi desteklemek adına deregüle olan (kuralların azaltılması) bankacılık 
sisteminin daha kontrollü bir hale getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu, Çin 
politika yapıcılarının keskin canlandırıcı teşviklere başvurmak yerine daha temkinli 
politikalar izleyerek istikrarlı ama daha düşük büyüme oranlarına razı olacaklarını 
göstermektedir. Küresel durgunluk da ihracata dayalı büyüyen Çin ekonomisini 
tehdit etmeye devam etmektedir. Çin için yapılan büyüme tahminlerinde keskin 
düşüşler dikkat çekmektedir. 

Türkiye Ekonomisi Görünümü:  2012 yılında büyüme % 2,2 ile beklentilerin altında 
kalmıştır. Dış konjönktürün (Avrupa’daki kriz ortamı, Amerika’da yüksek seyreden 
işsizlik oranı, küresel ekonomideki genel belirsizlik hali…) büyümeye olan negatif 
etkisinin yanı sıra, özel tüketim ve yatırımların beklenenin altında gelmesi nedeniyle 
OVP 2013–2015 raporunda % 3,2 olarak tahmin edilen büyüme ancak % 2,2 
düzeyinde gerçekleşebilmiştir. Bu bir anlamda yükselen ve sürdürülebilirliği zorlaşan 
cari açığı (döviz talebi) azaltmak için ödenen bir bedeldir. 

2013 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi yurtiçi talep canlanması, özel ve kamu 
tüketimi ve kamu sabit sermaye yatırımları kaynaklı bir büyüme gerçekleştirmiştir. 
İkinci çeyrekte kamunun tüketim harcamaları % 7,4, özel sektörün yurt içi tüketim 
harcamaları % 5,3 oranında artmıştır. Toplamda ilk yarıda tüketim harcamalarının 
büyümeye katkısı 3,6 puan olmuştur. İthalattaki hızlanma ise büyümeyi 
baskılamıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ilk altı ayda negatif 1,8 puan olmuştur. 
2013 ikinci çeyreğinde % 2,7 ile hizmetler sektörü büyümeye en yüksek katkıyı 
sağlamıştır. 
2012 son çeyreğinde ivme kazanan büyümenin 2013 yılı ikinci yarısında da ivmesini 
artırması beklenmektedir. Büyüme yapısının ilk çeyrektekine benzer,  tüketim 
harcamalarının öncülük ettiği, net ihracatın negatif katkı sağlayacağı, hizmetler 
sektörünün yüksek pay alacağı bir bileşende olması beklenmektedir. Son aylarda 
artış gösteren sanayi üretim endeksi ve 2012 yılından daha yüksek seyreden 
kapasite kullanım oranı, büyümenin geçtiğimiz yıla oranla ivme kazandığını gösterir 
niteliktedir. Ancak geçen yılın aksine Merkez Bankasının uyguladığı sıkılaştırıcı para 
politikası, küresel görünümdeki ekonomik ve politik riskler büyüme üzerinde 
baskılayıcıdır. Son aylarda olumlu giden öncü göstergelerin bu doğrultuda 
zayıfladığı görülmektedir. Merkez Bankası, özellikle FED’in likidite azaltımıyla ilgili 
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alabileceği kararlar nedeniyle yarattığı küresel ekonomik belirsizlik üzerine Türk 
Lirasının aşırı dalgalanmasını önlemek amacıyla faiz koridorunun üst sınırını 
artırarak sıkı bir para politikası izleme yoluna gitmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda hükümetin OVP’de de sıkça belirttiği gibi (2014-2016) özel 
kesim tasarrufunu artırıcı önlemlere ağırlık vereceği, daha sıkı bir para politikası 
uygulamaya koyacağı ve ithalata bağımlılığı azaltıcı politikalar ve yapısal/altyapısal 
reformlar yapması beklenmektedir.  2013 yılında özel kesim harcamalarındaki artış 
nedeniyle, 2012 yılında % 11,6 olan özel kesim tasarruf oranının 2013 yılında bir 
miktar düşmesi daha sonra izlenen politikalar sayesinde oranın artacağı 
öngörülmektedir. 

Cari açık 2012 yılında 47,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında altın 
ticaretinde bozulmalar meydana gelmiş ve bu durum dış ticaret açığını arttırmıştır. 
Bu doğrultuda 2013 yılı sonunda cari açığın GSYH’ ya oranın bir miktar daha 
artması öngörülmektedir. Son zamanlarda sıkça dile getirilen cari açığı en az 
düzeyde tutarak büyüme hedefleri doğrultusunda ithalata bağımlılığın azaltılması ve 
ihracatın arttırılması büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda ithalatı 
kısıtlamak amacıyla üretimde ithal girdilerin azaltılması, ihracatı arttırmak için dış 
pazarların çeşitlendirilmesi, katma değerli ürün üretilmesi, yurtdışı pazarlarda 
markalaşma hamlelerin yapılması hem öngörülmekte hem de kaçınılmaz düzeye 
gelmektedir. Her ne kadar en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa’ya son aylardaki 
toparlanmanın da etkisiyle yaptığımız ihracat payı artmakta olsa bile pazar 
çeşitlendirilmesi ihracatı desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. 
Geçen yıl OVP (2013–2016)’de 2013 yılı enflasyonu için hedef % 5,3 olarak 
belirlenmişti. Merkez Bankasının enflasyon raporunda da belirlediği hedef % 5,5 idi. 
2013 yılı içerisinde gelen veriler bu hedeflerin çok iyimser kaldığını göstermektedir. 
İşlenmemiş gıda fiyatları, tütün ve alkollü içecekler ve akaryakıta yapılan zamlar 
TÜFE’yi yukarı çekmiş, 2013 yılı Eylül ayında yıllık enflasyon % 7,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu nedenle enflasyon projeksiyonları, hem 2013 hem de 2014 yılları 
için yükseltilmiştir. 
Kur tarafı FED’in likidite azaltımı söylentilerinin başlangıcından itibaren oldukça 
dalgalı bir yapı izlemeye başlamıştır. Merkez Bankası da TL’nin aşırı değer 
kaybetmesine izin vermeyecek ve kuru belirli bir seviyede tutacak politikalar 
uygulayacağını açıklamıştır. Öyle ki Merkez Bankası, faiz koridorunun üst sınırını 
arttırmış ve daha sıkı bir para politikası uygulamasına gitmiştir. Kısa vadede kurun 
aşırı dalgalanmasını önleyecek politikaları sürdüreceği öngörülmektedir. 

 

Sonuç olarak; 

• Büyüme ve enflasyon Türkiye ekonomisinin temel sorunları olmaya devam 
etmektedir. Bir yandan enflasyonu (fiyat istikrarını) temel görev alanı olarak 
belirleyen Merkez Bankası, bir yandan da genel refah düzeyini yükseltmek 
zorunluluğunda olan yürütme, kısa vadede politika çelişkisi yaşamaktadırlar. 
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• Hükümetin bugüne kadar ekonomi politikasının merkezine yerleştirdiği mali 
istikrar, kamu harcamalarını dizginlemek, kamu gelirlerini yüksek vergileme ve 
özelleştirme yoluyla arttırmak unsurlarına dayalıdır. Böylelikle kıt olan yatırıma 
yönlendirilebilir kaynaklardan kamunun daha az (daraltılmış bütçe açığı) kaynak 
çekmesi, borçlanma ihtiyacının ve faizlerin aşağıya çekilmesi, böylelikle 
ekonomide -karar verme açısından- daha net bir görünüm oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

• Yine de potansiyeller çerçevesinde büyümeyi sonuna kadar kullanabilmek için, 
dışarıdan kararlı kaynak akışı (cari açık) önemsenmiş, kur baskılanarak TL 
değerli tutulmuş, faiz hadleri dış yatırımcı perspektifinden reel olarak arttırılmış, 
cari açık 2011’de zirve yapmış ve özel sektör kanalıyla gerçekleştirilen 
borçlanma yükselmiş, ekonominin dış borç profili hassas noktalara gelmiştir. 

• Düşük değerlikli TL ithalat talebini körüklemiş, zaman içerisinde ekonominin 
girdi-çıktı yapısı, daha çok katma değeri yurtiçi yerine yurtdışı kaynaklardan 
temin etmek yönünde bir değişime uğramıştır. Bu da cari açığı tırmandırmış, bir 
çözüm olarak ihracatın güçlenmesi arzu edilmiş ve teşvik görmüştür. 

• Ancak küresel kriz, geleneksel ihraç pazarlarımızda talebi örselemiş; doğal 
olarak ekonomi -2011 yılı örneğinde olduğu gibi- iç talebe dayalı bir büyüme 
kulvarına sürüklenmiş; bu da borçluluk (büyümenin finansmanı) açısından 
irrasyonel bir görünüm oluşturmuştur: Borçla büyü ve içeride tüket! 
 

• Doğal olarak bu durum döviz dengelerini sürekli rahatsız etmiş, nihayet FED’in 
Haziran 2013 toplantısında “…istenen koşulların sağlanması durumunda yıl 
sonuna kadar varlık alımlarını (bono ve mortgage’a dayalı tahvil alımı..) 
azaltmaya başlayacağı  ve 2014 ortalarında da programa son verebileceğini….”  
açıklamasıyla TL/$ paritesi kritik olarak görünen 2 TL psikolojik düzeyini yukarı 
doğru kırmıştır. 

• Yükselen kur, yüksek ithal girdiye dayalı ekonomik yapıda enflasyonu yukarı 
çekecektir. Nitekim enerji ithalatı -özellikle akaryakıtta- bu beklentiyi realize 
etmiştir. Doğalgaz gibi sektörümüzün daha hassas olduğu enerji türlerinde ise, 
salt bu nedene bağlı olarak fiyat ayarlamalarının yapılması kaçınılmazdır. 

• Genel fiyatlar düzeyinin (enflasyon) beklentilerin ötesinde yükseleceği Merkez 
Bankası’nın açıklama ve enflasyon raporlarında da teyit edilmiştir. Ancak 
yılsonuna kadar yüksek duyarlılığın giderileceği ve enflasyonun % 9’lara 
tırmanan düzeyinden düşme eğilimine gireceği iddia edilmektedir. Ne var ki, kur 
kontrol edilmedikçe bu iddianın gerçeklemesi, mekanik olarak olası 
gözükmemektedir. 

• Öte yandan ihracatçıların, yüksek kurun getirdiği maliyetler nedeniyle, düşük kur 
dönemine kıyasla rekabet güçlerinin azaldığını ifade etmeleri kurda önemli 
olanın bir denge düzeyi olduğunu göstermektedir. 

• Sonuç olarak makul bir büyüme/enflasyon bileşeni sağlamak üzere Merkez 
Bankası’nın bütün politika araçlarını kullanacağı, henüz çok kullanılmamış 
karşılıklar aletinin faiz ve döviz rezerviyle kullanımıyla senkronize edileceği 
(birlikte kullanılacağı) varsayılmaktadır. 

• 2014 yılı için makullük sınırı büyümede uzun dönem ortalamaları olan % 4–4.5, 
enflasyonda ise % 5 olan Merkez Bankası enflasyon beklentisinin +1 puanlık 
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ihtiyat marj fazladır. Kurda ise çoğunlukla FED’in “genişleme politikasına” 
bağlanmış tepkilerin bir alışma döneminden sonra 2 TL düzeyinde kararlılık 
kazanacağı ve bunun hükümet/Merkez Bankası tarafından teşvik göreceği 
düşünülmüştür. 

• EUR/USD paritesinin Avrupa’nın ihracat ihtiyacı nedeniyle 1.30’lara doğru 
düşme trendinde olacağı, 2014 yılında da enflasyona paralel bir devalüasyon 
yaşanacağı varsayılmıştır. 

• Enerji piyasalarında uzunca bir süredir devam eden liberalleşme düzenlemeleri 
çok yavaş sonuçlar vermektedir. Botaş halen daha piyasanın hakimi 
durumundadır. Önümüzdeki yerel seçim sonrasında doğalgaz piyasasında 
Botaş’ın operasyonel zararlarını kapatacak düzeyde mevzi bir fiyat düzenlemesi 
yapılması beklenmektedir. Halen uygulanmakta olan doğalgaz 
sübvansiyonlarının (ithal maliyetinin altında konut, sanayi ve özel elektrik üretim 
şirketlerine uygulanan fiyat) kaldırılması durumunda ise zam ihtiyacı % 30’lara 
ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

 
Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Eylül 2013 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı 
döneme göre %2,3 artarak 1.153 Milyon TL, kârımız ise 27 Milyon TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda cam 
üretimimiz 1.282 bin ton, cam satışımız ise 1.315 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 
 

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

2012 yılında oluşturulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Denetimden 
Sorumlu Komite” Grubumuz genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim 
çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. 

Grubumuzda  risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele 
alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. 
Grubumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları grup çalışanlarının 
katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre 
sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı 
dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler 
alınmaktadır. 
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Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı 
ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de 
kapsamaktadır. 

Grubumuzdaki İç denetim çalışmalarının amacı; Grup şirketlerinin sağlıklı bir 
şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı 
olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 
etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve düzeltici tedbirlerin zamanında 
alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir. Yıllık 
olağan denetim programı oluşturulurken risk yönetimi faaliyetlerinden elde edilen 
sonuçlardan da faydalanılmaktadır. 

 
12. 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 uygulaması olmamıştır. 
 

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

ORTAKLAR 
PAY TUTARI

(TL)
PAY ORANI 

%
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 328.304.347 79,110%
Camiş Madencilik 55.312 0,013%
Paşabahçe Cam 31 0,000%
Halka açık kısım 86.640.310 20,877%
TOPLAM 415.000.000 100,00%
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14. Finansal Oranlar 
 
 

Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  30.09.2013  31.12.2012 

1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,0797 
                    

0,8643 
2)- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,5748  0,5384 
3)-  Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,3521  1,1664 
4)-  Net Finansal Borç / Özsermaye 0,7262  0,7430 

  

 
CARİ 

DÖNEM 

  
ÖNCEKİ 
DÖNEM 

  30.09.2013  30.09.2012 
1)- Brüt Kar / Net Satışlar  0,1746  0,2465 
2)- Faaliyet Karı /Net Satışlar  0,0422  0,1075 
3)- FAVÖK / Net Satışlar  0,1741  0,2244 

 
 

15. Diğer Hususlar 
 

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

 
 


