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1. Genel Bilgiler 

Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, iletişim 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 

2. Grup’un Faaliyet Gösterdiği Sektör 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (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 hisseleri Borsa İstanbul 
A.Ş.’de (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. 

Şirket'in faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve satışıdır. Üretim faaliyetleri, konsolide mali 
tablolara dahil olan ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da yerleşik dokuz şirket 
bünyesinde 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. 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”), 
toplam 13 bağlı ortaklık, 2 müşterek yönetime tabi işletme ve 2 iştirakten oluşmaktadır.  
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Grup şirketlerinin faaliyet konuları aşağıda sunulmuştur: 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

Balsand B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

OOO Ruscam Management Compan Finansman ve yatırım şirketi Rusya  

OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

OOO Ruscam Kuban Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan  

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

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

OOO Balkum Kum işleme ve satışı Rusya  

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye  

OAO FormMat Kum üretimi ve satışı Rusya  

 

   

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi 
nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. 

                                                                                                                  Pay Tutarı                    Pay Oranı 
Ortaklar                                                                                                             TL                                % 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 328.304.347 79,11 
Camiş Madencilik                                                                                             55.312                          0,01  
Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş. 32 0,00 
Diğer 86.640.309 20,88 

  415.000.000 100,00 

4. Yönetim Kurulu ve Komitelerde Görev Alan Üyeler 
 

Yönetim Kurulu 
 
Adı Soyadı  Görevi  
Abdullah Kılınç  Yönetim Kurulu Başkanı  
Frederic Robert Colley  (**) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 
Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (*),(**),(***) Üye 
G Faik Byrns (*),(***) Üye 
Ali Sözen  Üye 
Zeynep Hansu Uçar (**),(***) Üye 
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(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi 
(**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini 
(***)        Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 
                 oluşturmaktadır. 

 

02.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan Sayın Mahmut Ekrem Barlas’ın 
yerine, Sayın Abdullah Kılınç ve 02.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığından 
ayrılan Sayın İsmail Baba yerine Sayın Frederic Robert Colley atanmıştır. 

Yönetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (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 Kurulunu Oluşturan Komiteler 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ 
hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan 
üyeler aşağıda sunulmuştur. 

 
a) Denetimden Sorumlu Komite; 
- Prof. Dr. Ercüment Erdem (Başkan), 
- G Faik Byrns (Üye) 
 
b) Kurumsal Yönetim Komitesi; 

- Prof. Dr. Ercüment Erdem (Başkan), 

-  Frederic Robert Colley (Üye),  

-  Zeynep Hansu Uçar (Üye), 

 

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi; 

-  Prof. Dr. Ercüment Erdem (Başkan),  
-  Zeynep Hansu Uçar (Üye) 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

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

5. Üst Düzey Yöneticiler 
  

Adı ve Soyadı Unvanı  

Abdullah Kılınç Cam Ambalaj Grup Başkanı 
Serdar Özer Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. 
Mustafa Çetiner Üretim Başkan Yrd. 
Frederic Robert Colley Mali İşler Direktörü 
Ekrem Şensoy İnsan Kaynakları Direktörü 
Hasan Tuğrul Misoğlu Geliştirme Direktörü 
Bülent Aydın Planlama Direktörü 
Aydın Suha Önder  Rusya Operasyonları Grup Başkanı 
M.Nedim Kulaksızoğlu Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd. 
Semih Büyükkapu Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd. 
Vladimir Dolgov Rusya Operasyonlar Pazarlama Satış Başkan Yrd. 
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6. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Küresel büyümedeki gelişmiş ülkeler kaynaklı ılımlı toparlanma 2014 yılının ilk aylarında da 
devam etmektedir. Ancak küresel ekonominin iki büyük gücünden biri olan ABD’de yılın ilk 
çeyreğinde olumsuz hava koşulları ve stokların azalması büyümeyi olumsuz etkilemiş, Çin’de 
ise beklenilenin altında bir ekonomik performans gerçekleşmiştir. İki ekonomide de alınan 
önlemler sayesinde ekonomik performansın yıl içinde güçlenmesi beklenmektedir. Diğer 
taraftan Avro Bölgesi’ndeki ılımlı toparlanma devam ederken, Japonya’da Nisan ayındaki 
katma değer vergisi artışları özel tüketimi olumsuz etkilemiştir. Gelişmiş ekonomilerdeki 
ekonomik performansın güçlenmesi gelişmekte olan ekonomilerin ihracat performansını 
olumlu etkilemiş ancak dış finansal koşullardaki sıkılaşma bu ülkelerdeki yurtiçi talebi 
baskılamıştır. 

Türkiye pazarında mevsim şartları gıda ve içecek sektörlerinin canlı seyretmesini sağlamıştır. 
Bira, şarap, su ve süt sektörlerinde geçen yıla göre önemli artışlar sağlanmıştır. Önümüzdeki 
dönemde taze ürünlerin dolumunda canlanma ve Ramazan ayının yaklaşması ile gıda 
sektöründen taleplerde artış beklenmektedir. Süt ve su sektörlerinde cam ambalaj için tekrar 
canlanan talep seyri sürmektedir. Maden suyu sektörü ürün çeşitliliğinin artış göstermesi ve 
tüketici profilinin çeşitlenmesi ile gelişimini sürdürmektedir. Cam ambalaj satışları içinde 
önemli bir paya sahiptir. Meşrubat sektöründe gazoz ve meyveli gazoz yükselen bir trende 
sahiptir.  Gazoz üretmek için piyasaya özellikle maden suyu üreticilerinden yeni oyuncular 
katılmaktadır. Meyve suyu sektöründe özellikle litrelik cam ambalajlara talepte yükselme 
gözlenmektedir. Çokuluslu meşrubat firmalarının sezon öncesi talepleri artış göstermektedir. 

Altı ayda bir ÖTV’ye getirilen otomatik vergi artışı uygulaması doğrultusunda 2014 yılı Ocak 
ayında gelen % 10 oranında artışın alkollü içki sektörüne olumsuz etkileri devam etmektedir. 
Sektör firmaları yeni ürün çeşitlenmesi ile talebi artırmaya çalışmaktadır. Şarap sektöründe 
plastik ambalajın yasaklanması ile birlikte özellikle büyük hacimli cam ambalaja yönelim 
devam etmektedir. 

Yılın ilk aylarında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik üzerine hane halkı 
tüketiminin yavaşlamaya devam etmesi Rusya’nın yakın dönem büyüme tahminlerini 

düşürücü rol oynamıştır. 

Rusya hükümeti, Gürcistan’la olan ilişkilerinde, şarap ve maden suyundan sonra gıda pazarı 
için de daha ılımlı davranılacağı mesajını vermiştir. Gürcistan pazarında yılın ilk çeyreğinde 
olumlu bir hava gözlenmektedir. 

7. Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi 

Bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında cam ambalaj üretimi toplam 422 bin 

tona ulaşmıştır. 

Mart ayı sonu itibariyle konsolide net satışlar, önceki yılın % 8 üzerinde 353 Milyon Türk Lirası 

olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız % 17, brüt karımız ise 60 Milyon TL seviyesinde oluştu. 

2014 Mart ayı sonu itibariyle esas faaliyet karımız geçen sene aynı döneme göre 10 Milyon TL 

ile 5 kat fazla olup konsolide EBİTDA marjımız % 7 oranında gerçekleşmiştir. Mart ayı sonu 

itibariyle 29 Milyon TL tutarında zarar oluşmuştur. 
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Yılın ilk çeyreğinde toplam 74 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. 

8. 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. 
 
Grubun yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından Ocak – Mart 2014 
döneminde 716 Milyon RUR uzun vadeli yatırım kredisi, 6,4 Milyon € orta vadeli kredi,  7,6 
Milyon €, 120 Milyon RUR, 315 Milyon UAH işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması 
amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmış olup, aynı dönemde vadesi gelen 2 Milyon $, 8,8 Milyon 
€, 598 Milyon RUR, 303 Milyon UAH tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 

                

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. 
 

10. Temel Rasyolar 

 

 Karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart  31 Aralık 
 2014 2013 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,60 1.58 
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,56 0,58 
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,27 1,39 
Net Finansal Borç / Özsermaye 0,73 0,71 
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 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Mart 2014  31 Mart 2013 

Brüt Kar / Net Satışlar -0,08 0,08 
Faaliyet Karı / Net Satışlar -0,01 0,01 
EBİTDA / Net Satışlar 0,07 0,11 

11. Kar Dağıtım Politikası 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi 

Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

Buna göre;  

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında 
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay 
şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. 

 

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, 

Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar 

verebilir. 

 

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen 
detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya 
duyurulur.  

 

c) Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda 
kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler 
ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde 
tamamlanır.  

 

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları,  dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

 

e) Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun 
nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay 
sahiplerine sunulur. 

 

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 
dengeli bir politika izlenir.  

 

g) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile kar payı verilmesi uygulaması bulunmaktadır. 
 

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza 
kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
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i) Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş 
olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili 
düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.  

 

12. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’yi bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek 
kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü 
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Anadolu Cam Grubu, 
faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma 
vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek daha da 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye 
Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen 
göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum 
sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında 
herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  
 
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 
2013 yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.anadolucam.com adresinde yer alan 
“Yatırımcı İlişkiler” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. 

  

13. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri 
ve Kar Dağıtımları 

Dönem içinde, sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 

3 Nisan 2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; mevcut çıkarılmış 
sermayenin; %6,987 oranına tekabül eden 29.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt 
temettünün nakden, %6,987 oranına tekabül eden 29.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt 
temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 29.000.000 Türk 
Lirası tutarındaki nakit temettünün30 Mayıs 2014 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. 

14. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 

Ana ortağımız Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından 7 yıl vadeli 500 Milyon USD 
tutarındaki tahvil ihracına ilişkin şirketimizin garantör olduğu 100 Milyon USD tutarındaki pay 
9 Mayıs 2013 tarihinde hesaplarımıza aktarılmıştır. Tahvilin itfa tarihi 9 Mayıs 2020 olup, faiz 
oran %4,373 (kupon faiz oranı %4,25) olarak belirlenmiştir. 

15. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Anadolu Cam Grubunda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri T Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
bünyesinde ve Grup Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
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 
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fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak 
raporlanmaktadır. 

Grubumuzda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği ve tüm 
çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. 2012 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim 
Kurulu bünyesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu 
Komite” Topluluk genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim çalışmalarını yakından 
takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. 

Anadolu Cam Grubunda 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. 

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. 

Grubumuzda köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iç denetim 
faaliyetleri T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürülmektedir. 
Topluluğumuzdaki İç denetim çalışmalarının amacı; Topluluk 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. 

16. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve 
Çalışanlara 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, yurtiçi kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki 
gibidir: 

 Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürürlükte olan 23. Dönem Cam 
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 31.12.2013 tarihinde son ermiştir. 24. Dönem Cam 
Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 15.01.2014 tarihinde yapılan toplantı ile başlamıştır. 
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucu süreci devam etmektedir. 

 

17. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 
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Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede 
belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 3 Nisan 2014 tarihinde 
yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek aylık 
ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale 
getirilmiş ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.   
 
Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, 
teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Şirket 
Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, 
Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, 
sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate 
alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, 
Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu 
kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde 
yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.  

 
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemektedir. 

 

18. Diğer Hususlar 

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


