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1. Kısaca Şirket’imiz 

 

Denizli Cam 9 Ekim 1973 tarihinde 215 gerçek kişi kurucu ortak tarafından “Şirintaş A.Ş.” 

adı altında Şirinköy/Denizli’de kurulmuştur. 1981 yılında ilk üretimine başlayan kuruluşumuz 

üretim ve finansman sorunu nedeniyle 1982 yılında faaliyetine ara vermiştir. 1983 yılında yö-

netimin DESİYAB-Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ele alınmasından 

sonra, Şirket’in adı Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 

Desiyab tarafından başlatılan yenileme çalışmaları ve finansal yatırımlar Haziran 1984 tari-

hinde tamamlanmış ve ilk deneme üretimine 11 Temmuz 1984 tarihinde başlanmıştır. 

 

Denizli Cam 1994 yılında eski adıyla İMKB’de (yeni adı:BİST-Borsa İstanbul A.Ş.) yapılan 

blok satış yoluyla kamuya ait %51 hissesi ŞİŞECAM grubu şirketleri tarafından alınmıştır. 

Böylece Denizli Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Ev Eşyası Grubu faaliyetle-

rine katılmıştır. 

 

Denizli Cam’ın üretim yelpazesinde; 

- Beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek özgün şekillerde ve tasarımlarda Cam Ev Eşyası, 

- Çeşm-i Bülbül, nazarlık ve Beykoz tarzı gibi geleneksel ürünler, 

- Özel talep gören el imalatı kristal, 

- Avize taşı yapımında kullanılan cam çubuk bulunmaktadır. 

 

Denizli Cam ürünleri, gelişmiş avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya başta olmak üzere 5 kıtada 

65’e yakın ülkeye ihraç edilmektedir. 

 

Denizli Cam faaliyet gösterdiği sektördeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yö-

netim anlayışını şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişe-

cam Topluluğu’na katılımıyla birlikte el imalatı üretiminde ihtisaslaşması ve rekabet gücü 

yüksek faaliyetleriyle Avrupa’nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında yerini almıştır. 

 

Şirket İletişim Bilgileri 

 

Şirket’in adresi: Bahçelievler mah.4013 Sokak no:10 20014 DENİZLİ 

 

Şirket’in ticaret sicil numarası: 3407 – Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü 

 

Şirket’in internet adresi: http://www.denizlicam.com.tr 

 

Şirket’in e-mail adresi: dencm@sisecam.com.tr 

 

2. İşletmenin vizyonu, değerleri ve stratejisi 

 

Geniş ve özgün ürün yelpazesi ile daima gelişen dünya pazarlarına uyum sağlayan kaliteli el 

imalatı üretimi gerçekleştiren Denizli Cam’ın vizyonu, cam ev eşyası üreticisi olarak en üst 

düzey kalite ve tasarım ile üst sınıf tüketim noktaları ve perakendecilerin tercih edilen markası 

olmaktır.  

 

Stratejik hedefleri ise; en uygun ekonomik ölçekte ve maliyeti minimumda tutacak koşullarda 

üretim yapmak, sürekli gelişme, iyileşme, yenilikçi olma ve üretim yeteneklerimizi geliştir-

mek, üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaktır. 

http://www.denizlicam.com.tr/
mailto:dencm@sisecam.com.tr


3 

 

 

 Markamız “NUDE”’un tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacak beceri ve ürün geliştirme 

çabaları artırılacaktır. 

 

Otomatik ve rakip rekabetine karşı farklılaşmayı sağlayacak ürün ve teknik geliştirme çabala-

rına “know-how” arayışları dahil devam edilecektir. 

 

3. Dönem İçinde Yönetim Kurulunda ve Komitelerde Görev Alan Üyeler  

 

Yönetim Kurulu 

 

Adı Soyadı                Görevi                                      Süresi        

Cemil Tokel                       Yönetim Kurulu Başkanı    01.04.2016 

Mediha İnce  (**),(***)   Başkan Vekili            01.04.2016 

Didar Sevdil Yıldırım (*),(**),(***) Bağımsız Üye     01.04.2016 

Üzeyir Baysal (*),(**),(***) Bağımsız Üye        01.04.2016 

Murat Tuncay                        Üye       01.04.2016 

Hilmi Hakan Tuncay    Üye       01.04.2016 

 

(*)  Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, 

(**)  Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini,  

(***)  Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini  

 

oluşturmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Be-

lirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda; 

 
 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Üzeyir Baysal (Baş-
kan), Sayın Didar Sevdil Yıldırım (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,  
 
 Sayın Üzeyir Baysal (Başkan), Sayın Didar Sevdil Yıldırım (Üye), Sayın Mediha İnce 
(Üye) ve Sayın Beyza Ayar (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, 
 

 Sayın Üzeyir Baysal (Başkan), Sayın Didar Sevdil Yıldırım (Üye) ve Sayın Mediha İnce 
(Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine  

seçilmeler ve bahse konu komiteler 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması 

ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

 

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 12 ve 13. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.  
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5. Üst Yöneticiler  

 

Adı Soyadı  Ünvanı 

   

Cemil Tokel  Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı 

Ahmet Okan  Cam Ev Eşyası Grubu Üretim Başkan Yrd. 

Hakan Tuncay  Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd. 

Görkem Elverici   T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş. Mali İşler Başkanı 

Mükremin Şimşek T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş. Mali İşler Başkan Yrd. 

Mediha İnce  Cam Ev Eşyası Grubu Mali İşler Direktörü 

Mehmet Rabuş  Denizli Cam -Genel Müdür 

Nuray Şengül  Premium Satışlar Müdürü 

 

Yönetim organı üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet ya-

sağı kapsamındaki faaliyetleri konusunda Şirket genel kurulunca verilmiş bir izin bulunma-

makla beraber, yönetim organı üyelerinin Şirket ile bu kapsamda bir işlem ve faaliyeti bulun-

mamaktadır. 

 

6. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 

 

Üst düzey yöneticiler genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup bu yönetici-

lere sağlanan maaş ve diğer haklar toplamı 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi için 408.458 

TL’dir. 

 

7. Organizasyonel Yapı 

 

Şirketin organizasyon yapısı : 

GENEL

MÜDÜR

SATINALMA

ŞEFİ

MALZEME 

AMBAR

ŞEFİ

ÜRETİM

MÜDÜRÜ

KALİTE 

ŞEFİ

MALZ. VE 

ÜRETİM PL. 

MÜDÜRÜ

KALİTE

MÜDÜRÜ

ÜRETİM

ŞEFİ

KALIP İŞLERİ 

ŞEFİ

SOĞUTMA 

SONU

ŞEFİ

FIRIN 

HARMAN 

ŞEFİ

İNSAN 

KAYNAKLARI

MÜDÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ 

MÜHENDİSİ

ÇEVRE ŞEFİ

ELEKTRİK 

BAKIM 

ONARIM 

MÜHENDİSİ

GENEL 

BAKIM 

ONARIM ŞEFİ

GENEL 

MUHASEBE

ŞEFİ

MALİYET 

MUHASEBE

ŞEFİ

MUHASEBE 

MÜDÜRÜ

İNSAN KAYN.

ŞEFİ

MÜHENDİSLİK 

HİZM.

MÜDÜRÜ

İDARİ İŞLER

ŞEFİ

İŞYERİ

HEKİMİ

MAMUL 

AMBAR

ŞEFİ

ÜRETİM 

PLANLAMA

ŞEFİ

ALT 

YAPIMCILAR 

ŞEFİ
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8. Faaliyetlere İlişkin Bilgiler 

 

Üretim ve Satış 

 

- Dünya ekonomisinin özellikle Amerika tarafından gelen olumlu verilerle belirli bir topar-

lanma sürecine girmesi cam ev eşyası talebine olumlu yansımalar göstermiştir. Ocak-Haziran 

2015 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre % 13,6 artarak 37.435.785 TL ola-

rak gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde toplam üretimimiz ton bazında geçen yılın aynı dö-

nemine göre % 6,5 azalarak 1.753 ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

Şirket, üretmekte olduğu ürünlerin yurtiçi satışını grup şirketi olan Paşabahçe Cam Sanayii ve 

Ticaret A.Ş.’ye, yurtdışı satışını ise grup şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş.’ ye ihraç kayıt-

lı olarak gerçekleştirmektedir. 

 

Kalite ve Çevre Faaliyetleri: 

 

- Toplam kalite hedefimize ulaşmada şirket imajımızın güçlendirilmesinde basamak olarak 

gördüğümüz kalite yolculuğumuzda, Eylül 1998 de ISO-9002 kalite yönetim belgesini alarak 

başladık. 2014 yılının gözetim tetkiki Ocak 2015’ te başarılı bir şekilde sonuçlandırılmış ve 

Eylül 2015 tarihine kadar geçerliliği yenilenen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem 

Belgemizle, üretim kalitesi ve müşteri memnuniyeti her aşamada, en üst düzeyde tutulmakta-

dır.  

 

- Denizli Cam Fabrikası “Kirlenmenin önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam 

bırakılmasını sağlamaya yardımcı olacak Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamalarını 

sürekli iyileştirerek devam ettirmektedir.” ÇYS çalışmalarımız kapsamında; 

 

Amacımız; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, 

Hedeflerimiz ; Atıkları azaltmak, doğal kaynak israfını önlemek, yasal mevzuatlara uymak ve 

çevre bilinci konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmektir. 

 

 - Şirketimiz, TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkikinin başarı ile tamamlanması ile 

Ekim 2015 yılına kadar geçerli TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesini al-

mıştır. 

 

- Şirketimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belgelendirilmesi ile 

17 Aralık 2019 yılına kadar geçerli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini almıştır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri : 

 

- Denizli Cam’da uygulanan iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile riskler kontrol altında tutulmak-

tadır. İş sağlığı ve güvenliği riskleri için alınan önlem ve aksiyon planları hazırlanmıştır. İş 

sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrol altında tutulması sonucu Denizli Cam’da: 

 

- Hastalık ve sakatlıkları azaltarak çalışanların işlerini sağlıklı yapması, 

- İşçilerin işyeri ile bütünleşerek işyerine güvenmesi ve veriminin artması, 

- Kaynakların etkin kullanılması ile katma değer ve para tasarrufu, 
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- İşyerinde olabilecek yangın vb. gibi olayların önlenmesinde ve doğal afetlere karşı hazırla-

nan acil durum planı ile tesisin ve insanların güvenliği                                                                                                                                                       

- Yönetimin ve çalışanların bilgi kalitesi iyileşmesi, sorun çözme ve müdahale kabiliyeti artış-

lar, 

- İş sağlığı ve güvenliği kanunları ile uyum ve cezai sorumlulukların önlenmesi, 

-Alt üst yönetim ve işçiler ile iletişimi ve verimlilik artışı, sağlanmaktadır. 

 

Bu kapsamda; 

 

Çok tehlikeli İşler sınıfında yer alan firmamızın en az 2 yılda 1 kez yenilenmesi gereken 

“Risk Değerlendirmesi Dokümanı “ güncellenerek yayınlanmıştır. 

-6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa göre tehlike grubumuz için öngörülen kişi başı yılda en 

az 16 saatlik eğitim tamamlanarak, çalışanların eğitimleri sertifikalandırılmıştır. Yeni işe gi-

renler de bu doğrultuda eğitimlerini almaktadır.  

-ÇSGB İş Teftişi Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan denetimler, başarı ile sonuçlandı-

rılmıştır. 

-TS 18001 OHSAS İş Güvenliği Yönetimi gözetim tetkiki 2015 Ocak ayında başarı ile ta-

mamlanmıştır. 

-İş kazalarının sebep ve sonuçlarına ilişkin veriler değerlendirilmekte, iş kazalarını önleme ve 

azaltmaya yönelik aksiyon planları oluşturulmuştur. 

-Meslek hastalıkları içerisinde önemli bir yere sahip Toz Kaynaklı proseslerin kontrol altına 

alınmasına yönelik “Tozla Mücadele Birimi” kurulmuştur. Şirketimizde bugüne değin tespit 

edilmiş bir slikosiz vakası bulunmamakla beraber; toz kaynak emisyonlarını en aza indirecek 

aksiyonlar alınmıştır. 

-İşe giriş öncesi fabrika bünyemizdeki sağlık birimi tarafından ilk muayeneler yapılmaktadır. 

-Çalışanlarımızın yıllık periyodik Röntgen Çekimi, S F T Ölçümü, ODYO Ölçümü ve genel 

sağlık muayenesi yapılmaktadır. 

-İlk Yardım Eğitimi ile 100 çalışanımız sertifikalandırılmıştır. 

 

Mevcut durumda uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2012 yılında TSE tarafından 

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilmiştir. Eylül 2015 tarihine 

kadar geçerliliği yenilenen TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Bel-

gemizle, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde korumayı amaç edinmiştir.  

 

Acil Durum Planı (ADP) Faaliyetleri : 

 

- Denizli Cam’da TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO EN 14001 

Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında, iş sürekliliğinin ve organizasyondaki kritik 

iş fonksiyonlarının devamlılığını sağlamak amacıyla Acil Durum Prosedürü, Acil Durum Pla-

nı, Acil Durum Talimatları ve Acil Durum Ekipleri Listesi oluşturulmuştur. Sistemin sürekli-

liği ve sorumluluk bilinciyle her yıl olduğu gibi yine AKUT ile 2015 yılında devam eden iş-

birliğimiz kapsamında; 

 

-İşletme ziyareti ve risk değerlendirmesi, 

-Acil Durum Tatbikatı, 

-Acil Durum Eğitimleri uygulamaları devam etmektedir. 
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Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Faaliyetleri 

 

- Faaliyet gösterdiğimiz sektörde kalite ve müşteri memnuniyeti başlıca önceliğimizdir. Ka-

lite Şefliği bünyesinde müşterilerimizin istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilmek-

tedir. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda değişime ve gelişime önem vermek ve bu 

politikamızı sürdürmek için sürekli seminerlere katılım sağlanmakta, sektördeki seçkin müşte-

ri gruplarına fabrika tanıtım gezileri düzenlenmektedir. Müşteri memnuniyetini belirlemek ve 

artırmak için Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmakta, sonuçlarına göre iyileştirme aksiyon-

ları planlanmaktadır. 

 

Dönem İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimi 

 

Şirketimiz Ocak – Haziran 2015 dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olma-

mıştır. 

 

Diğer 

 

-  Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmak amacı ile eğitim faaliyetleri de-

vam etmektedir. 

 

- Beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek, özgün, yeni tasarım çalışmaları ile fuarlara katı-

lım sağlanmaktadır. 

 

- Personel oryantasyon uygulamaları devam etmektedir. 

 

- Aylık Ücretli Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmakta ve sonuçları değerlendi-

rilmektedir. 

 

- Eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve planlanmış, etkinliği ölçülmektedir. 

 

- Çalışanlarımızın Şirket yönetimine katılımını sağlamak için, Öneri İzleme ve Değerlen-

dirme Sistemi uygulamasına devam edilmekte, uygun bulunan öneriler uygulanmakta ve ödül-

lendirilmektedir. 

 

9. Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar 

 

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurulunda, 2015 yılı bağış tutarının üst 

sınırı 75.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 

2015 Ocak-Haziran döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır. 

 

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Ni-

telikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi 

 

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı 

171.500 TL’dır (31 Aralık 2014: 101.500 TL) 

 

Şirket aleyhine açılan davaların kaybedilme olasılığı düşük görüldüğünden karşılık ayrılması-

na gerek duyulmamıştır. 



8 

 

 

2015 Ocak-Haziran dönemi içerisinde Şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını etkile-

yecek Şirket ve Yöneticiler hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır. 

 

11. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası 

 

Denizli Cam’ın ana faaliyet alanı, cam ev eşyası ve cam çubuk üretimidir. Bu alanlara tahsis 

edilmiş sermayeye en yüksek getiriyi sağlamak üzere konusunda uzmanlaşmaya özel bir 

önem vermektedir. Benzer, tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki diğer faaliyetlerin var-

lığı cam odaklı öncelik yapısını değiştirmemekte; dahası ana faaliyet sahalarındaki kazanımla-

rı çoklaştırmak Şirket’in faaliyet gündeminin ilk sırasında yer almaktadır. Seçilmiş soda ca-

mından (kristalin) ve kristal cam ev eşyası alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan 

Denizli Cam, bu konumunu yüksek değer üreten bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uzman-

laşmayı kendi içinde yeni düzeylere taşımayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.  

 

Şirketin 2015 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 380.104 TL’dir. 

 

12. İşletmenin Finansman Kaynakları 

 

Denizli Cam’ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yur-

tiçi ve yurtdışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler 

oluşturmaktadır.  

 

Denizli Cam, Ocak-Haziran 2015 döneminde işletme sermayesi ihtiyacını, faaliyetleri sonucu 

yaratılan fonlardan ve toplulukiçi şirketler cari hesabından karşılamıştır. Toplulukiçi şirketler 

cari hesap borç/alacak bakiyesine, Şişecam Holding tarafından belirlenen güncel piyasa faiz 

oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. 

13. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

 

Denizli Cam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaş-

ma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Denizli Cam’ın 

da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Denizli Cam, faaliyet alanında çevre ülkelerini kap-

sayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, ku-

rumsal 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 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belir-

lenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2014 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 

2014 yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.denizlicam.com. adresinde yer alan “Yatı-

rımcı İlişkiler” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. 

 

 

http://www.denizlicam.com/
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14. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları 

 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uyum kapsamında Şirket Esas Sözleş-

mesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Bu dönemde kar dağıtımı yapılmamıştır. Dönem içinde kayıtlı ve ödenmiş sermaye artışına 

gidilmemiştir. 

 

15. Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı 

 

24 Mart 2015 tarihinde 2014 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır. Dönem içerisinde olağanüs-

tü genel kurul yapılmamıştır. 

 

Şirket yönetimi tarafından yerine getirilmemiş genel kurul kararları bulunmamaktadır. 

 

16. Teşviklerden Yararlanma Durumu 

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 

 

Şirket, 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında böl-

gesel uygulama kapsamında gerçekleştireceği yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, almış olduğu yatırım teşvik belgesinden 2013 ve 

2014 yılları içinde tamamlanan yatırımlardan dolayı gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna-

sından yararlanmış olup, teşvik belgesinin kapatılması sonucunda kurumlar vergisi (vergi 

indirim oranı (%40) ve yatırıma katkı oranı(%15)) indiriminden yararlanılacaktır.  

 
17. Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler  

  

2014 yılında ılımlı bir şekilde toparlanan küresel ekonominin 2015 yılında da bu seyrini sür-

dürmesi beklenmektedir. Küresel büyüme hala yavaş, kırılgan ve dengesiz bir yapıdadır. 

Uluslararası kuruluşlar yayınladıkları son raporlarında büyüme tahminlerini aşağı yönlü gün-

cellemişlerdir. Küresel ekonomik aktivitenin ivmelenebilmesi için düşük petrol fiyatlarının 

tek başına yeterli olmayacağı; düşük petrol fiyatlarının küresel ekonomiye olan etkisinin ge-

lişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki sorunlar nedeniyle sınırlı kalacağı beklenmektedir. 

FED'in para politikasında yaşanan normalleşme sürecinin yarattığı yeni durum da özellikle 

gelişmekte olan ekonomiler açısından riskler oluşturmaktadır. IMF, 19 Ocak 2015 tarihinde 

Ocak güncellemesini yayınlamıştır. Rapora göre, 2014 yılında yüzde 3,3 büyüyen dünya eko-

nomisinin 2015 yılında bir miktar daha ivmelenerek yüzde 3,5 ve 2016 yılında yüzde 3,7 bü-

yümesi beklenmektedir. Ancak bu tahminler Ekim 2014 tahminlerinin 0,3 puan altındadır. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomi üzerindeki net pozitif etkisine ve ABD’nin di-

ğer gelişmiş ülkelerden pozitif yönde ayrışmasına rağmen, dünya büyüme oranları aşağı yönlü 

revize edilmiştir. Bu aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak Rusya, Çin, Avro Bölgesi ve Ja-

ponya’daki zayıf ekonomik görünümle birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı petrol ihra-

catçısı ülkelerin büyüme beklentilerdeki bozulma gösterilmiştir. ABD ve İngiltere ekonomile-

rinde büyüme güçlenirken, Avro Bölgesi ve Japonya’da büyüme zayıf seyretmekte, Çin eko-

nomisi yavaşlamaktadır.  
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FED’in politika faizinde 2015 yılı Eylül ayından itibaren yapacağı tahmin edilen artışların 

tedrici olması beklenmektedir. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Janet Yellen, faiz artışının 

bu yıl gerçekleşmesini beklediğini, sıkılaşmanın aşamalı olacağını ve tahmin edilebilir bir yol 

izlenmeyeceğini vurgulamıştır. Politikanın ekonomik koşullara göre belirleneceğini belirten 

Yellen, sıkılaşmanın reel aktivite ve enflasyondaki beklenen gelişmelere göre belirleneceğini 

ifade etmiştir. 

 

ABD doları diğer para birimleri karşısında değer kazanmıştır. ABD ekonomisinin toparlan-

masına ve açıklanan FED kararlarına ek olarak, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarının ge-

nişleyici para politikaları uygulamalarına devam etmesi, ABD dolarının diğer para birimleri 

karşısında değerlenme eğilimini desteklemiş, 2015 yılı başından itibaren dolar endeksindeki 

artış hız kazanmıştır.  

 

ECB, 22 Ocak 2015 tarihinde daha önce alınan önlemler neticesinde Avro Bölgesinde isteni-

len toparlanmanın sağlanamadığı gerekçesiyle yeni bir ‘’Genişletilmiş Varlık Alım Progra-

mı’’ açıklamıştır. ‘’Hedeflenen Uzun Dönem Refinansman Operasyonu’’ (TLTRO) kapsa-

mında bankalara dört yıl vadeli kredi imkanı sağlayan ECB, 2014 yılı Aralık ayında düzenle-

diği TLTRO ihalesinde bankacılık sistemine 130 milyar avro finansman sağlamıştır.  

 

Gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performansında yavaşlama başlamıştır. 2014 yılı orta-

larından bu yana petrol fiyatlarının düşük seyretmesi özellikle petrol ihraç eden ülkelerin bü-

yüme beklentilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel talebin istenen seviyede hızlanma-

ması ve Ocak ayından itibaren doların hızla değer kazanmaya devam etmesi sonucunda birçok 

gelişmekte olan ekonomide kurlar hızla değer kaybetmiştir. Doların yükselişinin diğer kurları 

ucuzlattığı için gelişen ekonomilere rekabet gücü avantajı sağlayacağı düşünülmekle birlikte, 

dolar bazlı borç yükünün artması, emtia fiyatlarının düşmesi ve sermaye girişlerinin azalması 

güçlü doların gelişen ekonomilerdeki büyümeye zarar veren unsurları olarak öne çıkmaktadır. 

Ayrıca Çin’de büyümenin yavaşlaması gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli bir aşağı 

yönlü risk olarak görülmektedir. IMF Ocak 2015 güncellemesinde, gelişmekte olan ekonomi-

lerin 2015 yılı büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 4,3’e düşürmüştür 

 

Türkiye ekonomisi ise genel olarak büyümeye devam etmektedir. Ancak büyümenin dış kre-

dilerle beslenen iç talebe ve kamu harcamalarına dayalı olması ve istenilen seviyelerde olma-

ması, devalüasyon nedeniyle enflasyonun yükselme potansiyelinin artması, faizlerin yüksel-

mesi, cari açığın hala yüksek seyretmesi, işsizlik oranlarının çift haneli rakamlara ulaşması 

ülkenin risk görünümünü olumsuz kılmaktadır. Haziran ayında yapılan genel seçim sonrası 

hala hükümetin kurulamamış olması içte ve özellikle Suriye sınırımızda yaşanan jeopolitik so-

runlar belirsizliği artırmakla beraber, AVRO bölgesinde yaşanacak talep artışına bağlı, eko-

nominin özellikle yılın ikinci yarısında büyümede artış göstereceği beklenmektedir 

 

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri Şişecam Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan 

Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesinde kurulan Risk Yönetim Müdürlüğü tara-

fından koordine edilmektedir.  

 

İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutul-

makta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmek-

tedir. Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, hissedarlara ve paydaşlara gereken güvencenin sağ-
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lanması, Şirketimizin maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kay-

naklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması ama-

cıyla çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak raporlanmaktadır. 

 

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği ve tüm ça-

lışanların katkısı ile sürdürülmektedir.  2012 yılında Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde kuru-

lan “Riskin Erkenden Saptanması Komitesi”  ve “Denetimden Sorumlu Komite” Şirket gene-

linde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli 

yönlendirmeleri yapmaktadır.   

 

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmakta ve 

kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. Şirketimizde iş alanları 

bazında hazırlanan risk katalogları Şirketimiz çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak gün-

cellenmekte 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 gü-

venliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.  

 

Şirketimizde köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iç denetim 

faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürülmektedir. Şirketimizdeki İç 

denetim çalışmalarının amacı; Şirket’imizin 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 Şirket Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir. Yıllık ola-

ğan denetim programı oluşturulurken risk yönetimi faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan 

da faydalanılmaktadır. 

19. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan 

Haklar 

 

Denizli Cam, 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, Şirket çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, sosyal yardım paketi, eğitimi 

teşvik, bireysel emeklilik katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaşım, giyim ve gıda 

yardımı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağla-

yan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. 

 

Bu dönemde, toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. 

 

T. Çimse-İş Sendikası ile 01.01.2014-31.12.2016 dönemlerini kapsayan XVI. Dönem 3 yıllık 

toplu iş sözleşmesi yürürlüktedir. 2015 yılı, sözleşmenin 2. yılı olması vesilesiyle sözleşme 

hükümlerine göre uygulamaları devam etmektedir. 
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20. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları ile İştiraklerimiz 

 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi 

nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 

 

Ortaklarımız Pay tutarı Pay oranı

TL %

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 1.565.217 26,09

Soda Sanayi A.Ş. 973.044 16,22

Paşabahçe Cam San.ve Tic.A.Ş. 521.739 8,70

Denizli Cam Mensupları Vakfı 400.000 6,67

Diğer 2.540.000 42,32

6.000.000 100,00  
 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 600.000.000 adet ha-

miline yazılı paya bölünmüş olup, imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkına sahip hisse bulun-

mamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı ihraç edilmiştir. Şirket’in kendi nam ve he-

sabına iktisap ettiği pay bulunmamaktadır. Yıl içerisinde sermaye ve ortaklık yapısında her-

hangi bir değişiklik olmamıştır. 

 

İştiraklerimiz

İştirakin Ünvanı 

İştirakin Nominal 

Sermayesi TL

İştirak Nominal 

Tutarı TL

İştirak 

Oranı (%)

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 5.500.000 1.100.000,00 20,00

Soda Sanayi A.Ş. 503.000.000 125.248,07 0,03

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 25.000.000 20.000,00 0,08  
 

21. Diğer 

 

Şirket gerek 2014 yılı ve gerekse 2015 yılı ilk 6 ayında belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır. 

Ayrıca Şirket, uzun vadede rekabet gücünü ve karlılığını artırıcı ekonomik ve konjektürel de-

ğerlendirmeleri her yıl gözden geçirmekte ve gerekli aksiyonları almaktadır.  
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22. Finansal Oranlar 
 
Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,66 1,36

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,48 0,55

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,92 1,22

Net Finansal Borç / Özsermaye 0,01 0,002

30 Haziran 2015 30 Haziran 2014

Brüt kar marjı 22,76 22,00

FVAÖK marjı 11,81 7,24

Faaliyet kar marjı 8,23 4,36

Net kar marjı 4,84 1,96  


