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Tarihçe ve Gelişim

 1935’te Atatürk’ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk

«Camcılık» geleneğinin de yaşatılması misyonu ile 1973 yılında kurulan Denizli Cam Fabrikası’nda, Şişecam

bünyesine katılmasıyla sürdürülmektedir.

 25.000 adedin üzerinde ürün çeşidi bulunan Denizli, kaliteli camı nitelikli ve yüksek becerili işgücüyle her ürün

yelpazesindeki ürünleri üretebilmesi ve üretim kapasitesi ile Türkiye’de lider ve Avrupa’da da önde gelen birkaç

cam el imalatı üreticisinden biridir. Bu sayede de dünya pazarlarında bilinen bir marka konumuna gelmiştir.

 %49’u halka açık olup, piyasa değeri 71 milyon TL düzeyindendir (31 Aralık 2017)

 Ürünleri 5 kıtada 41’e yakın ülkeye ihraç edilmekte olup Avrupa’nın payı %72, Amerika kıtasının payı ise %5

seviyelerindedir.
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Vizyon & Strateji

Denizli Cam’ın vizyonu, el üretimi cam ev eşyası üreticisi olarak en üst düzey kalite ve tasarım ile dünyada

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 geliştirmek, üst düzeyde müşteri

memnuniyeti sağlamaktır.

“NUDE” markasının tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacak beceri ve ürün geliştirme çabaları artırılacaktır.

Otomatik ve rakip rekabetine karşı farklılaşmayı sağlayacak ürün ve teknik geliştirme çabalarına “know-how”
arayışları dahil devam edilecektir.
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Finansal Göstergeler

Bin TL 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Net Satışlar  49.318 55.151 49.802 76.496 64.202 81.882

FAVÖK (1.795) 796 2.839 6.507 (6.862) 5.539

FVÖK  (3.050) (741) 1.311 3.753 (10.190) 1.475

Net Kar (1.684) (885) 526 2.185 (8.917) (2.612)

FAVÖK Marjı (%) (3.64) 1.44 5.70 8,51 (10,69) 6,76

FVÖK Marjı  (%) (6.18) (1.34) 2.63 4,91 (15,87) 1,80

Net Kar Marjı(%) (3.42) (1.60) 1.06 2,86 (13,89) (3,19) 5
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Faaliyet Konusu

Denizli Cam’ın üretim yelpazesinde;

Beceri düzeyi, 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,
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Küresel Endüstri Dinamikleri

Global ekonomik koşullar nedeniyle el imalatı cam tedarikinde kaliteli üretici sayısı azalmıştır. Bu azalma, adetsel arza aynı
oranda etki etmediğinden, taleplerin karşılanmasında sorun yaşanmamakta ve el imalatı ürünlerde fiyat rekabeti
sürmektedir.

Renkli ve büyük ürünlerde Polonya, ucuz ve yüksek adetli taleplerde ise Çin tercih edilmektedir. El imalatı karakteri taşıyan
ürünlerde ise Denizli Cam ön plana çıkmaktadır.
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Üretim (Net Ton/Yıl)
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Satışlar(Milyon TL)

İhracat: Denizli Cam ürünleri, gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve 
Almanya başta olmak üzere, 5 kıtada 41’ e yakın ülkeye ihraç 
edilmektedir. En çok ürün ihraç ettiğimiz ülkeler sırası ile 
Danimarka, Singapur, İsveç, ABD,  Almanya, Fransa, İngiltere, Çek 
Cumhuriyeti, İtalya ve İran’dır.
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YASAL UYARI

Bu sunumda aşağıda yer alan USD/TL kurları kullanılmıştır:

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve 
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak Denizli Cam Sanayii A.Ş. tarafından, karşılığında
herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde 
yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım 
kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde 
herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde 
yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, 
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda 
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan , kâr yoksunluğundan manevi 
zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Denizli Cam 
Sanayii A.Ş. Sorumlu tutulamaz. 

2012 2013 2014

Period End 1,78 2,13 2,32 2,91 3,52 3,77

Period Average 1,79 1,90 2,19 2,72 3,01 3,64

2015 20172016
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İletişim Detayları

Denizli Cam Sanayii A.Ş.

Tel : 0 258 2954000

Fax : 0 258 3772479

www.denizlicam.com.tr

Mehmet Önen Nihat Zencir

Genel Müdür Muhasebe Müdürü

Tel : 0 258 2954000 Tel : 0 258 2954017

Fax: 0 258 3772479  Fax: 0 258 3772479
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