
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBL İĞE  
 

İSTİNADEN HAZIRLANMI Ş 
 

1 OCAK – 31 MART 2013 DÖNEM İ 
 
 

       ANADOLU CAM SANAY İİ A.Ş. 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
YÖNETİM KURULU FAAL İYET RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 faaliyeti 
Mersin fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Aralık 2012 yılında Topkapı-İstanbul 
fabrikasında üretim durdurulmuştur.  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.  
 
Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. 
 
İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent Kat:18-20, Beşiktaş/İstanbul/Türkiye 
Telefon: +90 (212) 350 50 50  
Faks: +90 (212) 350 57 57 
http://www.anadolucam.com 
 
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 
 
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 
Sicil No: 103040 
 

 

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 Mayıs 2012 tarihli Olağan 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 17 Mayıs 2012 tarihinde 
yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
 

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 16. maddesinde 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 
Nedim Kulaksızoğlu Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd. 01.05.2002 
Semih Büyükkapu Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd. 27.04.1988 

 
 
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, 
• 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-Mart 2013 
döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 144 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. 
 
Şirketimizin 1.000.000.000 (Birmilyar) 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” ‘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 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 

 
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 

Ayrıca,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. 

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. 

 
10. Sektörel Geli şmeler ve Faaliyetler ile ilgili bilgiler 

 
Dünya Ekonomisi Görünümü:   Küresel krizin üzerinden dört yıl geçmesine 
rağmen ekonomideki toparlanma süreci devam etmektedir. Öncü göstergeler 
kademeli bir iyileşmeye işaret etse de halen ekonomik ve finansal riskler devam 
etmektedir. IMF Euro Bölgesi ekonomilerinin zayıf seyri ve ABD’deki harcama 
kesintilerini gerekçe göstererek küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize 
etmiştir. Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki büyüme 
performanslarının farklılığı devam etmekle birlikte bir miktar azalmış, küresel 
finansal koşullar da son altı ayda hissedilir biçimde iyileşmiştir. Küresel ekonominin 
en kritik iki sorunu olan Euro Bölgesi’nin dağılması olasılığı ve ABD’deki mali 
uçurum riskinin bertaraf edildiği düşünülmektedir. Ekonomi için orta vadede en 
önemli riskler Euro Bölgesi’ndeki karar alma ve uygulamaya geçirme sürecinin 
yavaşlığı ve ekonomideki durgunluğun yanı sıra ABD ile Japonya’daki yüksek 
kamu borç stoğudur. IMF’in son tahminlerinde gelişmekte olan ülkeler, Euro 
Bölgesi ve ABD arasındaki büyüme farklılıkları yerini korumaktadır. 2013 yılında 
Euro Bölgesi ekonomisinin % 0,3 oranında daralacağı, ABD’nin % 1,9, gelişmekte 
olan ülkelerin ise % 5,3 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

2012 yılının son çeyreğinde % 0,4 oranında büyüyerek oldukça düşük bir 
performans sergilemiş olan ABD cephesinde hem yüksek borçluluk oranını, hem 
de ABD ekonomisinin kritik göstergelerinden biri olan işsizlik oranını düşürebilmek 
için çeşitli önlemler alınmaktadır. Gevşek para politikaları tüm dünyada devam 
ettiği gibi FED de işsizlik oranının istenilen seviyeye gelmemesinden dolayı parasal 
genişleme programını sürdüreceğini açıklamıştır. Buna göre FED aylık 85 milyar 
dolarlık tahvil alım programını işsizlik oranı % 6,5, enflasyon oranı ise % 2,5 altına 
gelene kadar sürdüreceğini ifade etmiştir.  2012 yılının son çeyreğindeki düşük 
büyüme performansının mali kesintiler, olumsuz hava koşulları gibi kısmi 
nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim 2013 yılı ilk çeyrek büyümesi 
% 2,5 oranında gerçekleşerek belirli bir toparlanmaya işaret etmiştir. Beklentilerin 
biraz altında kalan ilk çeyrek büyümesinin yılbaşında uygulamaya konan harcama 
kesintilerinin ekonomi üzerinde bir baskı oluşturmasından kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Buna rağmen son açıklanan istihdam verileri işgücü piyasalarının 
toparlandığını ve harcama kesintilerinden etkilenmediğini göstermektedir. 

Euro Bölgesi’nde devam eden sıkıntılar etkilerini azaltmakla birlikte devam 
etmektedir. En büyük sıkıntı politika yapıcılarının aldıkları kararların reel ekonomiye 
yansımalarının sınırlı ve gecikmeli olmasıdır. Bu nedenle Euro Bölgesi’nin parasal 
genişleme hamlelerinde daha etkili önlemler alması ekonomik çevrelerde 
konuşulmaktadır. Avrupa Birliği ekonomisi 2012 yılının son çeyreğinde % 0,6 
daralmıştır. Birlik üye ülkelerindeki büyüme performansları farklılık göstermektedir. 



 

  

Rekabet gücü yüksek olan Almanya ve İsveç’te büyüme sırasıyla % 0,7 ve % 1 
olarak gerçekleşmiş, Fransa ve İngiltere de ise büyüme kaydedilememiştir. Sorunlu 
ülkelerden İtalya % 2,2, İspanya’da % 1,4, Portekiz % 3,2, Yunanistan ise % 6,5 
oranında daralmıştır. 

Son 3 ayda açıklanan veriler de bölge ekonomik aktivitesinin halen baskı altında 
olduğunu gösterir niteliktedir. Son açıklanan verilere göre PMI endeksi 46,7 düzeyi 
ile 50 eşik değerinin altında kalmaktadır. İşsizlik oranı % 12,1 seviyesine 
yükselmiştir. İmalat sanayinde daralma devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde iç 
riskler alınan önlemlerle bir miktar azaltılsa da aşağı yönlü riskler halen 
sürmektedir. Dışsal riskler ise ABD’de yaşanabilecek büyük bütçe kesintileri, 
euronun dolar ve yen karşısında değer kazanması, BRICS ülkeleri ekonomisinde 
gerçekleşebilecek yavaşlama ve jeopolitik nedenlerden dolayı artabilecek petrol 
fiyatları olarak görülmektedir. Finansal piyasalar ise Euro Bölgesi’nin aldığı 
önlemler, ulusal düzeyde uygulanan programların etkisi ve AMB’ nin müdahaleleri 
ile bir miktar iyileşmiş fakat etkileri reel ekonomiye sınırlı oranda yansımıştır. Euro 
Bölgesi’nde beklenen toparlanmanın 2013 yılının 2. çeyreğine sarkacağı 
beklenmektedir. Öncü göstergeler ve anketlerde çıkan kısa vadeli dinamikler 
ekonomik aktivitenin ve özellikle tüketim harcamalarının ilk çeyrekte düşük 
kalacağını göstermektedir. 

Asya bölgesi ekonomisinin 2013 yılında kademeli bir şekilde toparlanma 
yaşayacağı ve yatırımcıların artan risk iştahından dolayı, bölgeye sermaye girişinin 
artması beklenmektedir. 2013 yılında gelişmiş ülkelerden yaklaşık 5 kat fazla 
büyüyecek olması beklenen Asya ekonomisinin mali dengesizlikleri ve güçlü kredi 
büyümesini denge altına alması gerekmektedir. Çin ekonomisi 2013 yılının ilk 
çeyreğinde % 7,7 ile beklentilerin biraz altında büyüyerek bir ivme kaybı 
yaşamıştır. Perakende satışların yavaşlamasıyla paralel olarak sanayi üretimi 
zayıflamış, hizmet dışı PMI endeksi de gerilemiştir. Çin ekonomisinin 2011 yılında 
yaşanan yavaşlamadan sonra 2013-2017 döneminde yükselişe geçmesi 
beklenmektedir. Çin’in yeni başbakanının hedefleri arasında kişi başına düşen milli 
geliri 2 katına çıkarma ve 2020’ye kadar ortalama % 7,5 büyümeyi koruma yer 
almaktadır. Çin’de konut fiyatlarının Şubat ayında Aralık 2011’den bu yana 
gözlenen en hızlı yükselişini kaydetmesi, konut sektöründe varlık balonu endişesini 
yeniden gündeme getirmiştir. Ülkede konut sektörüne ilişkin sıkılaştırıcı politikaların 
uygulamaya konulması beklenmektedir. Japonya’da ise deflasyonla mücadele ve 
ekonomik aktiviteyi destekleme amacıyla BOJ tarafından açıklanan parasal 
büyüme programının ilerleyen dönemlerde daha da agresifleşerek devam edeceği 
sinyalleri alınmıştır. Son dönem dış ticaret verilerine göre Japonya kesintisiz 
sekizinci ayda da dış ticaret açığı verirken, açıklanan son veriler ülkede 1980’den 
bu yana gerçekleşen en uzun süreli dış ticaret açığına işaret etmektedir. Bu veriler 
nedeniyle kapsamı genişletilen tahvil alım programı kapsamında 40 yıl vadeli 
tahviller de dâhil tüm vadelerde alım yapılacağı açıklanmıştır.  
 
 
 



 

  

Türkiye Ekonomisi Görünümü: Türkiye ekonomisi 2012 yılında beklentilerin biraz 
altında kalarak % 2,2 oranında büyümüştür. 2011’in ilk çeyreğinde % 12,4 ile 
zirveye ulaşan büyüme oranında daha sonra sürekli bir azalış gözlemlenmiştir. 
2011’in son çeyreğinde % 5,3’e, 2012 son çeyreğinde ise % 1,4’e düşmüştür.  
2012 yılında büyümenin ivme kaybetmesi hem küresel kriz, hem de ekonomiyi 
soğutucu politikalar uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış, bunun akabinde cari 
açık rekor düzeylerde azalmıştır. 2012 yılının son çeyrek verileri iç talep 
koşullarının zayıf kaldığını göstermektedir. Bu Merkez Bankası’nın uyguladığı para 
politikası önlemlerinin etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Özel tüketim 
harcamaları 2012 yılında azalırken, büyümeye en fazla katkı sağlayan sektörlerden 
birisi kamu harcamaları olmuştur. Net ihracatın 2012 yılı ekonomik büyümesine 
katkısı ise en fazla olmuştur. Son 3 aylık makroekonomik göstergeler ise 
toparlanmaya karşı karışık sinyaller göstermektedir. 2013’ün ilk çeyreğinde cari 
açık artmaya başlamış, tüketim talebinde ılımlı bir artış, yatırımlarda artış ve kredi 
hacminde genişleme ilk çeyrek büyümesinin bir miktar ivme kazandığını gösterir 
niteliktedir. Sanayi üretimi de ekonomide belirli bir toparlanmayı işaret etmektedir. 
İmalat sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 24 sektörden 20’sinde artış 
gözlemlenmesi 2013 ilk çeyrek büyümesinin 2012 yılından bir miktar daha iyi 
olacağını göstermektedir. İşsizlik ise Ocak ayında % 10,6’ya yükselmiştir. 
Önümüzdeki aylarda turizm ve inşaat faaliyetlerindeki artışla birlikte işsizlik 
oranının bir miktar düşmesi beklenmektedir. Orta vadeli hedef olan % 5 
düzeyindeki enflasyon oranı açıklanan son veri olan % 6.1 ile OVP’ nin hedefine 
yakınlaşıldığını göstermektedir. İhracattaki en büyük paya sahip Avrupa Birliği’nin 
toplamdaki payı 2013 yılının ilk çeyreğinde de azalan eğilimdedir. 2012 yılının ilk 
çeyreğinde % 42,3 olan oran, bu yılın ilk çeyreğinde % 41,2’ye gerilemiştir. En 
fazla ihracat yapılan ülke bu dönemde 3,3 milyar USD ile Almanya olmuştur. 
İthalatta gözlenen azalma ise büyük oranda enerji ithalatının yol açtığı azalmadan 
kaynaklanmaktadır. Cari açığın artış trendine geçmesi ekonominin hareketlendiğini 
gösterse de risk unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye büyümeden taviz 
vermeden cari açığı kontrol altına almak için yapısal reformlara gitmelidir. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ülke kredi notunu yukarı çekmesi hem 
yatırımcıları ülkemize çekmek, hem de ekonomik istikrarı desteklemek açısından 
önemlidir. 
 

� Fitch ülke kredi notunu BBB- (yatırım yapılabilir) seviyeye, 
� S&P Mart’ta BB’den BB+’ya (yatırım yapılabilir seviye olan BBB-‘ nin bir altı) 

çıkarmıştır. 
� Moodys’in ülke notu halen Ba1 (yatırım yapılabilir seviye olan Baa3’ün bir altı) 

seviyesindedir. 
 
2013 yılında iç talebin özellikle kamu öncülüğünde canlanacağı ve dış talebin 
büyümeye dengeli bir şekilde katkı sağlayacağı beklenmektedir. Merkez 
Bankası’nın geçen yıl olduğu gibi 2013 yılında da cari açık, kurlar, enflasyon ve 
büyüme arasında uygun bir paçal belirleyerek politika araçlarını buna göre 
tasarlaması olasıdır. 
 



 

  

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Mart 2013 dönemi net satışlarımız geçen yıl 
aynı döneme göre %12 artarak 327 Milyon TL, kârımız ise 25,3 Milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda 
cam üretimimiz 398 bin ton, cam satışımız ise 367 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. 

 
 

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. 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%

 

14. Finansal Oranlar 
 
 

2013 ve 2012 yılındaki temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  31.03.2013  31.12.2012 

1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 0,8268 
                    

0,8642 
2)- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,5175  0,5384 
3)-  Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,0727  1,1664 

 
   

 
 

  
CARİ 

DÖNEM 
 ÖNCEKİ 

DÖNEM 
  31.03.2013  31.03.2012 

1)- Brüt Kar / Net Satışlar (%) 17,60  20,96 
2)- Faaliyet Karı /Net Satışlar (%) 0,12  2,09 
3)- FAVÖK / Net Satışlar (%) 15,49  16,65 

 


