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KISACA DEN İZL İ CAM 
- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. , 9 Ekim 1973 tarihinde, 215 gerçek kişi kurucu ortak tarafından, 

“ŞİRİNTAŞ A.Ş.” adı altında Şirinköy / DENİZLİ’ de kurulmuştur. 
- 1981 yılında ilk üretimine başlayan kuruluşumuzun, üretim ve finans sorunları nedeniyle, faaliyetlerine 

1982 yılında ara verilmiştir. 
- 1983 yılında, yönetimin DESİYAB (Devlet Sanayii ve İşçi Yatırım Bankası) tarafından ele alınmasından 

sonra şirketin adı Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmi ştir. DESİYAB tarafından 
başlatılan yenileme çalışmaları ve finansal yatırımlar, HAZİRAN 1984’ te tamamlanmış ve ilk deneme 
üretimine 11 Temmuz 1984 tarihinde başlanmıştır. 

- Denizli Cam’ ın kamuya ait % 51 hissesi,  1994 yılında, İMKB’ de yapılan blok satış yoluyla  ŞİŞECAM 
grubu şirketleri tarafından satın alınmıştır. 

- Böylece Denizli Cam, ŞİŞECAM Cam Ev Eşyası Grubu – PAŞABAHÇE – faaliyetlerine 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. 
 
İhracat: 
 
Denizli Cam ürünleri, gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya başta olmak üzere, 5 kıtada 40’ a yakın 
ülkeye ihraç edilmektedir. 
En çok ürün ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında 
- Almanya 
- Danimarka 
- ABD 
- İtalya 
- Fransa 
- İran 
- Çin Halk Cumhuriyeti 
- Çek Cumhuriyeti 
- Yunanistan 
- Norveç 
- Portekiz 
- Birleşik Krallık 
- İspanya 
- Ürdün 
- S.Arabistan 
- İrlanda 
- Kanada 
- Avusturya 
- Suriye 
- İsveç başta gelmektedir. 
    
Denizli Cam Denizli’ de bir ilk’ ler şirketi olmuştur.Bu anlamda; 
- İlk sendikalı, 
- İlk SPK’ ya tabi, 
- İlk İMKB’ ye kayıtlı, 
      şirket konumundadır. 
- Denizli Cam 2000,2001 ve 2002 yılı Denizli ili Kurumlar Vergisi birincisi, 2003 yılında da 

Kurumlar Vergisi üçüncüsü olmuştur. 
 
 



 
2011 YILI ÖNEML İ FAAL İYETLER İMİZ 
 
- Denizli Cam, 2011 yılı faaliyetlerini başarıyla tamamlamıştır.  

 
 

- Toplam kalite hedefimize ulaşmada şirket imajımızın güçlendirilmesinde basamak olarak 
gördüğümüz kalite yolculuğumuzda, Eylül 1998 de ISO-9002 kalite yönetim belgesini alarak 
başladık. 2009 Ekim ayında TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkikinin başarı ile  
tamamlanması ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini yeniledik.Ekim 2011’ de  
geçirdiğimiz başarılı bir gözetim tetkiki sonunda yenilenen belgemizle kalite yolculuğumuza devam  
ediyoruz. 

 
 
- ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesini ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistem  

belgesini almak üzere, çalışmalar devam etmekte ve 2012 Ekim ayında TSE tarafından belgelendirme  
tetkiki yapılacaktır..  
 

 
- Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmak amacı ile 2011 yılında kişi başına 17,86  

saat eğitim gerçekleşmiştir. 
 
 

- 2011 yılında İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda alınan kararlar ve ILO standartlarına gore  
hesaplanan, 18 olan Kaza sıklık oranı hedefimiz 9 olarak, 180 olan Kaza şiddet oranı hedefimiz 97  
olarak hedeflerin altında başarıyla gerçekleşmiştir.  
 
 

- Atıkların Yönetimi kapsamında çalışma ortamlarında oluşan atıklar ve atık türleri belirlenerek, 
kaynağında ayrıştırma çalışmaları kapsamında ara depolama alanları oluşturulmuş ve Tehlikeli Atık 
Binası inşa edilmiştir.Bu çalışmalar sonucunda bertarafa giden evsel atık miktarında ve bertaraf 
maliyetinde bir düşüş yaşanırken, geri dönüşüm amaçlı ayrılan atık miktarında ve bunların satışı 
sonucu elde edilen gelirde bir artış yaşanmıştır. 
 
 

- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında; Çevre 
Yönetim Birimi kurulmuş ve Çevre İzninin ilk aşaması olan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu 
yükümlülüğü yerine getirilmiştir. 

 
 

- Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 
tüm yönetmelikleri kapsayan Birleşik Denetim başarı ile tamamlanmıştır.  

 
 

- 2011 yılında; beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek, özgün, 366 adet yeni tasarımla 
ihtisas   fuarlarına katılım sağlanmıştır. 
 
 

- Denizli Cam, sahip olduğu üstün kalite düzeyi ve üretim becerisiyle, dünyada marka olmuş ünlü 
şirketlerin tercih ettiği firma olmuştur. Denizli Cam, “Denizli” markasıyla, dünyada seçkin 
mağazalarda gün geçtikçe tanınmaktadır. 
 
 

- Denizli Cam, tekniğini ve beceri düzeyini daha da artırmak ve üretimini daha da çeşitlendirmek için, 

bu konularda kendini ispatlamış yabancı danışmanlar ve sanatçılarla işbirliği yapmaktadır. 



YÖNETİM VE DENET İM KURULU 
ÜYELER İ         

              

Adı Soyadı Görevi Mesleği 
Son 5 Yılda Ortaklıkta 
Üstlendiği Görevler 

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dı şında Aldığı Görevler 
Ortaklıktaki 
Temsili 

Üyelik 
Başlangıç 
Tarihleri 

AZM İ TANER UZ BAŞKAN MÜHENDİS 
CAM EV EŞYASI 
GRUBU BAŞKANI 

TRAKYA GLASS BULGARIA EAD. BAŞKAN VEK İLİ, PAŞABAHÇE CAM 
SAN. VE TİC. A.Ş. BAŞKANI, CAM İŞ AMBALAJ SAN. A.Ş. BAŞKANI, 

PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. BAŞKANI, PAŞABAHÇE 
MAĞAZALARI A. Ş. BAŞKANI, PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA 

A.Ş. BAŞKANI, ARC PAŞABAHÇE FOOD SERVICE LLC YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ, PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,OOO 

POSUDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

22.04.2009 

AHMET OKAN 
BAŞKAN VEK İLİ  
(*) 

MÜHENDİS 
CAM EV EŞYASI 
GRUBU ÜRETİM 
BAŞKAN YARDIMCISI 

PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 
PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. BAŞKAN VEK İLİ, CAMİŞ 

AMBALAJ SAN. A.Ş. BAŞKAN VEK İLİ, PAŞABAHÇE YATIRIM VE 
PAZARLAMA A. Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

30.01.2012 

AL İ SEDAT 
DALOĞLU 

ÜYE BANKACI YOK T. İŞ BANKASI A.Ş. ŞUBE MÜDÜRÜ 
T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

22.04.2009 

ASUMAN AKMAN 
ÜYE-DENETİM 
KOMİTESİ ÜYESİ 

EKONOMİST 

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI A. Ş. 
MAL İ İŞLER BAŞKAN 
YARDIMCISI 

TRAKYA CAM SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÇAYIROVA CAM 
SAN. A.Ş. BAŞKAN VEK İLİ, TRAKYA YENİŞEHİR CAM SAN. A.Ş. DENETÇİ, 

TRAKYA POLATLI CAM SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TRAKYA 
CAM INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TRAKYA 

INVESTMENT B.V.I.O. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ANADOLU CAM SAN. 
A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA 

A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

22.04.2009 

ABDÜLKAD İR DEMİR ÜYE  (*) VAL İ YOK DENİZLİ VAL İSİ 

DENİZLİ İL ÖZEL 
İDARESİ GENEL 
SEKRETERLİĞİ'Nİ 
TEMSİLEN 

08.09.2011 

MEDİHA İNCE 
ÜYE-DENETİM 
KOMİTESİ ÜYESİ 

EKONOMİST 
CAM EV EŞYASI 
BÜTÇE VE MALİ 
KONTROL MÜDÜRÜ 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI A. Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE 
INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, OOO POSUDA YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ, ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, CAMİŞ 
AMBALAJ SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR 

CAM SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE YAITIRIM 
VE PAZARLAMA A.Ş. DENETÇİ 

T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

22.04.2009 

NURAY ŞENGÜL ÜYE  (*) 
PAZARLAMA 
VE SATIŞ 

CAM EV EŞYASI 
GRUBU EL İMALATI 
PAZARLAMA VE SATIŞ 
MÜDÜRÜ 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI A. Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
T.ŞİŞE VE CAM 
FABRİKALARI 
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN 

30.01.2012 
ZAFER TUNCER 
ENGİN 

DENETİM KURULU 
ÜYESİ 

EKONOMİST 
CAM EV EŞYASI GRUP 
MUHASEBE MÜDÜRÜ 

PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA A. Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ   
08.04.2011 

ADEM OKLU 
DENETİM KURULU 
ÜYESİ 

KAMU 
GÖREVLİSİ 

YOK DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ   
08.04.2011 

 
(*) 30.01.2012 tarihinde istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın, Cavit USTAOĞLU’ nun yerine Sayın, Ahmet OKAN 30.01.2012 tarihi itibariyle atanmıştır. 
 
(*) 26.08.2011 tarihinde Merkez Valiliği’ne atanması nedeniyle istifaen ayrılan Sayın, Yavuz ERKMEN’ in yerine 08.09.2011 tarihinde Denizli Valiliği’ ne atanan Sayın Abdülkadir 
DEMİR atanmıştır. 
 
(*) 30.01.2012 tarihinde istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Abdurrahman Hilmi ACEROL’ un yerine Sayın, Nuray ŞENGÜL 30.01.2012 tarihi itibariyle atanmıştır.   3



UFRS' ye Göre Hazırlanmış Özet Bilançolar*   

                    

  2011 2010       

  TL   USD TL   USD       

Dönen varlıklar 44,034   23,312 45,894   29,686       

Duran varlıklar 15,687   8,305 15,013   9,711       

Aktif toplamı 59,720   31,617 60,907   39,397       

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 14,506   7,679 20,757   13,426       

Uzun vadeli yabancı kaynaklar 16,128   8,538 15,158   9,804       

Özkaynaklar 29,087   15,399 24,992   16,166       

Pasif toplamı 59,720   31,617 60,907   39,397       

                    

                    

UFRS' ye Göre Hazırlanmış Özet Gelir Tabloları*   

                    

  2011 2010       

  TL   USD TL   USD       

Net satışlar 50,613    30,306  43,800    29,218        

Satışların maliyeti (-) (37,730)    (22,592)  (33,537)    (22,372)        

Brüt kar 12,883    7,714  10,263    6,846        

Faaliyet giderleri(-) (9,281)    (5,557)  (9,330)    (6,224)        

Faaliyet karı 3,602    2,157  933    622        

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların                   

karındaki / (zararındaki) paylar 1,442    863  (222)    (148)        

Finansman (giderleri) / gelirleri (net) (364)    (218)  (816)    (544)        

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar) 4,679    2,802  (105)    (70)        

Dönem vergi  gideri (571)    (342)  0    0        

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (14)    (8)  1,122    748        

Net kar 4,095    2,452  1,017    678        

Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) 3,602    2,157  933    622        

Amortismanlar 1,657    992  1,871    1,248        

Faiz,amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 5,259    3,149  2,803    1,870        

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 2,619    1,568  3,210    2,141        

Net finansal borçlar 2,177    1,152  3,529    2,283        

                    

                    

Finansal Rasyolar   

                    

        2011   2010       

Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar       3.04    2.21        

Yabancı kaynaklar toplamı / Aktif toplamı       0.51    0.59        

Yabancı kaynaklar toplamı / Özkaynaklar       1.05    1.44        

Net finansal borçlar / Aktif toplamı       0.04    0.06        

Brüt kar / Net satışlar       0.25    0.23        

Faaliyet karı / Net satışlar       0.07    0.02        

FVÖK / Net satışlar       0.07    0.02        

FAVÖK / Net satışlar       0.10    0.06        

Net finansal borçlar / Özkaynaklar       0.07    0.14        

                    

*Tutarlar, Türk Parasının 31 Aralık 2011' deki satın alma gücü ile Bin TL ve Bin USD olarak ifade edilmiştir. 



 
 
 
 
 
 

YÖNETİM KURULU RAPORU 
 
 
 
 
Değerli Ortaklarımız: 
 
38.faaliyet yılını tamamlayan DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’nin 01.01.2011–31.12.2011 

dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: XI No: 29 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ na göre hazırlanan rapor ile bilanço ve gelir tablomuzu 

inceleme ve onayınıza sunarız. Cam Ev Eşyası İmalatı yapan Şirketimiz, 9 Ekim 1973 tarihinde 215 gerçek kişi 

kurucu ortak tarafından kurulmuştur. Şirket Denizli’de 116.224 m² üzerinde 26.400 m² kapalı alanda 2 fırında el 

imalatı, 5 potada kristal cam ev eşyası, 1 fırında da cam çubuk üretimi yapmaktadır. Şirketimiz ülke 

ekonomisinin güçlenmesine olan katkısını artırmak ve ortaklarına değer yaratmak olarak üstlendiği görev ve 

sorumluluklarını 2011 yılında da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermiş ve 38. faaliyet yılını da 

başarıyla tamamlamıştır. 

 

 

Saygılarımızla, 

 
 
Yönetim Kurulu Adına  
Başkan  
Azmi Taner UZ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler (2011-2012) 

A. Dünya Ekonomisi 

Küresel ekonomik krizin 2009 yılındaki derinleşmenin ardından 2010’da durağan bir toparlanma süreci 
izlenmiş; 2011 yılında ise ekonomik belirsizlikler ve kriz senaryoları tekrardan ekonomi gündemlerini meşgul 
etmeye başlamıştır.  

Avrupa’daki ekonomilerin yüksek borçluluk oranları, Yunanistan’ın temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya 
gelmesi sonrasında daha da ön plana çıkmıştır. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin liderleri sorunun çözümünde 
ortak bir anlayışla çözüm bulma konusunda güçlükler yaşamış ve bu durum yüksek borç yükü altındaki Avrupa 
ülkelerinin ve nihayetinde Avrupa’nın ekonomik birliğinin geleceği konusundaki kaygıları arttırmıştır. Bu 
nedenle 2012 yılının AB ve Euro’nun geleceğinin şekilleneceği bir yıl olacağı düşünülmektedir.  

Kıtanın diğer tarafında ise A.B.D. yüksek borç yükü ve durgunluk ile eşanlı mücadele ederken, Standart & 
Poor’s 70 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin notunda indirime gitmiştir. Bununla birlikte 2011 yılı A.B.D ile İran 
arasında gerginliklere sahne olmuş ve 2012 yılında bölgede olası bir çatışma ihtimalini gündeme getirmiştir. Bu 
noktada öne çıkan risk unsuru İran’ın petrol arzını kesme tehdidi ve bu tehdidin petrol fiyatlarına yansıması 
olarak görülmektedir.  

Gelişmekte olan piyasalar 2011 yılında büyümelerini devam ettirmiştir. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki borç 
sorunlarının devam etmesi ve yapısal değişiklikler gerektirecek olması nedeniyle talebin eski seviyelerinde 
olamayabileceği gerçeği, ihracata dayalı büyüme gösteren Çin ekonomisinin iç tüketimini artırması, gelir 
seviyesini iyileştirmesi gibi yapısal değişimler yapma ihtiyacı içinde olacağı anlamını taşımaktadır.  

2010 yılında % 4,8 büyüyen dünya ekonomisinin, 2011 yılında % 4,2 büyümesi öngörülmektedir. Bu büyümede 
gelişmekte olan ülkelerin % 6,3 ile yine dinamik unsuru oluşturması, gelişmiş ülkelerin ekonomik 
büyümelerinin ise %1,6 ile düşük seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Emtia fiyatları, üretim sektöründeki stok seviyelerinin yükselmesi ile birlikte ufak artışlı ve istikrarlı bir seyir 
izlemiştir. Önümüzdeki dönemde de bu seyrin devam etmesi beklenmektedir.  

Küresel ekonomik krizle derinleşen -özellikle- gelişmiş ülkelerdeki işsizlik sorunu henüz sürdürülebilir düzeye 
gelmemiştir. A.B.D ekonomisi Büyük Depresyon’dan bu yana en uzun süreli yüksek işsizlik dönemini 
yaşamakta ve bu süreç halen devam etmektedir.  

G7 ülkeleri toplamında Borç/GSYİH oranı 2010 yılında % 9,3 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Avrupa 
ülkelerini önemli ölçüde etkileyen yüksek borçluluk oranlarının düşürülmesi 2011 yılının en önemli gündem 
maddelerinden birini oluşturmuştur. Buna karşın Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde devlet 
yardımları ve sosyal harcamalar düşürülmüştür. Bu durumun önümüzdeki dönemde de önemini koruyacağı 
düşünülmektedir.  

2012 yılının küresel ekonomi için oldukça fazla belirsizlikler içeren bir yıl olacağı tahmin edilmektedir. 2010 ve 
2011 yıllarında gelişmekte olan ülkelerde yaşanan üretim artışlarının kalıcı olamayabileceği ve birçok gelişmiş 
ülkelerdeki yüksek borç yükü dolayısıyla mali sıkılaştırma politikalarının uygulanmaya başlanması bu 
belirsizliklerden en fazla dikkat çekenleridir. ABD ve Avrupa’da ekonomiyi canlandırma ve finansal sektöre 
yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla uygulanan canlandırma paketlerinin 2012’de yerini çoğunlukla 
sıkılaştırma önlemlerine bırakması beklenmektedir. BRIC ve diğer gelişmekte olan ülkeler için ise görünüm 
daha parlak olmakla birlikte ihracata dayalı büyüyen ekonomiler için dış talep eksikliği önemli bir risk unsuru 
olarak görülmektedir. Bu ülkelerin 2012’de iç talebi canlandırmaya yönelik politikaları hayata geçirmeleri 
muhtemeldir.  

B. Türkiye Ekonomisi 

2011’in ilk çeyreğinde %12, ikinci çeyreğinde % 8,8, üçüncü çeyreğinde % 8,2 büyüyen ve dünya 
ekonomisinden %1,1 pay alan Türkiye’de, yılın son aylarında açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanımı 
gibi göstergeler son çeyrekte de %7,5-8,5 aralığında güçlü bir büyüme olacağı beklentilerini artırmıştır. İç 
talebin canlı seyretmesi büyüme oranı üzerinde etkili olmuştur.  

Büyümenin sermaye girişleri ile finansmanı, dolayısıyla da sürdürülebilirliği 2011 yılında tanık olduğumuz 
yüksek (GSMH’nin yaklaşık % 10’u) cari açık seviyesi nedeni ile sıkça tartışılmaktadır. Kasım 2011’den bu 
yana cari açıkta yaşanan daralma ise 2012 yılı için “yumuşak iniş” söylemlerini beraberinde getirmiştir. Yılın 
başında elde edilen tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergeler bu söylemi destekler 
nitelikte ekonomide tedrici bir yavaşlama olacağı yönünde beklentileri güçlendirmekte; uluslararası kurumların 



2012 yılı büyüme tahminleri -IMF’in kötümser % 0,4’lük tahmini hariç- % 3 seviyelerinde gezinmektedir1. 
2012-2014 Orta Vadeli Program’da ise büyüme hedefi % 4’dür.  

Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirasının değer kaybıyla artışa geçen enflasyon,  2011 yılını % 10,45 ile 
hedeflenen düzeyin üzerinde  kapatmış ve dünya ortalamasının iki katından daha fazla artmıştır. Bu gelişmeler, 
TCMB’nin fiyat istikrarına yönelik politikalara ağırlık vererek döviz piyasalarına yoğun müdahalesine neden 
olmuştur. Ocak ayında yayımlanan Enflasyon Raporu’nda kurum, enflasyon görünümünün hedeflere uyumu 
için para politikasındaki sıkı duruşun bir müddet daha devam etmesi gerektiğini vurgulamış ve 2012 yılı için 
orta noktası % 6,5 olan bir tahmin aralığı açıklamıştır. 

2011 yılının seçim yılı olmasına rağmen kamu maliyesindeki disiplinli duruş sayesinde merkezi yönetim bütçe 
açığı 2010 yılındaki 40 milyar TL’lik seviyesinden 2011 yılında 17,4 milyar TL’ye gerilemiştir. Böylece bütçe 
açığının GSYH’ye oranı 2011 Orta vadeli programda hedeflenen % 1,7’lik seviyenin altında kalarak % 1,4 
olarak gerçekleşmiştir. Brüt kamu borç stoğunın GSMH’ye oranı ise 2011 yılında % 39’lara inmiştir. 2012 
yılında disiplinin devam ettirilmesi Türkiye’yi, borç sorunları ile çalkalanan gelişmiş ekonomiler arasından 
olumlu yönde ayrıştıracaktır. 

Orta Vadeli Programda % 10,5 olması tahmin edilen 2011 yılı işsizlik oranı % 9,8 olarak gerçekleşmiştir, tarım 
dışında ise % 12,4 olmuştur.  

Türkiye’de ekonomik büyümenin dış kaynaklarla finanse edilmesi aynı zamanda ülke dışındaki gelişmelere 
karşı kırılganlığı da artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa ve A.B.D.’deki gelişmeler 2012 yılı ekonomik 
performans üzerinde belirleyici olacaktır. A.B.D.’de parasal genişlemenin devam etmesi sermaye girişlerinin 
güçlü seyretmesine, yurtiçinde kredi artışının devam etmesine ve ihracat performansına da bağlı olarak yüksek 
büyüme yakalanmasına yardımcı olacaktır. Ancak Avrupa’da derinleşen bir kriz,  hem ihracatımıza olumsuz 
etki edecek hem de sıcak paranın (kısa vadeli sermaye girişleri) kaçmasına neden olarak ekonomiyi olumsuz 
etkileyecektir. Öte yandan, her iki senaryoda da, enerjide dışa bağımlılığımız nedeniyle 2011 yılında 115 $’a 
yükselen petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri performansı belirleyecek unsurlardan bir tanesi 
olacaktır. 

Sonuç olarak büyümenin sürdürülmesi için gerekli kaynak ihtiyacının tasarruf oranın düşüklüğü nedeniyle dış 
kaynaklardan sağlanması zorunluluğu; ekonomide değer üretiminin bütün aşamalarında rasyonel davranmayı 
zorunlu kılmaktadır.  
 
Şirketimizin Genel Durumu 
2011 yılında özellikle Euro bölgesinin yüksek borçluluk oranlarına bağlı olarak yaşadığı sıkıntılara rağmen, 
Şirketimiz yurtdışı satışlarını 2010 yılına göre %6.76 artırmıştır.Yurtiçinde ise canlı talebin büyüme oranlarının 
üzerinde seyretmesinden dolayı yurtiçi satışlar 2010 yılına göre %18 artmıştır.Toplam net satışlarda %15.5’lik 
artışın yanında Şiketimiz; gerçekleştirdiği verimlilik artırıcı, maliyet düşürücü çalışmaların etkisiylede 2011 
yılını başarılı bir şekilde kar ederek tamamlamıştır. 
 
2011 yılında 5 kıtaya 40’ a yakın ülkeye toplam 16.968.725 FOB $ ihracat gerçekleştirilmi ştir.  
 
Üretim yelpazesinde beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek, özgün şekillerle ve tasarımlarla Cam Ev Eşyası, 
Çeşm-i Bülbül, Nazarlık ve Beykoz tarzı gibi geleneksel cam mamul üreten Şirket’imiz; ürün geliştirme 
faaliyetlerini, dünyada moda olan trendlerin ürünlere yansıtılması amacıyla her ürün grubunda yenilikler 
sunarak 2011  yılında da devam etmiştir.  
 
YATIRIMLAR 
2011 yılında  gerçekleştirilen yatırımlar aşağıdaki gibidir. 
- Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri Modernizasyonu, 
-    Basınçlı Hava Tankı ve Kurutucusu, 
-    Geniş Çaplı Tromel, 
-    Elektronik Kantar, 
-    Dizel Forklift, 
-    Atık Sahaların Düzenlenmesi,   
-    Güvenlik Sistemi, 
-    Hidrolik ve Şerit Testere Makinaları, 
-   Bilgi İşlem Makinaları  
     yatırımları devam etmiştir. 
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Üretim 
 
Şirketimizde 1 ve 2 No’lu fırınlarda El İmalatı ,3 No’lu fırında Cam Çubuk ,Kristal Potalarında 
Kristal üretimi yapılmaktadır.Üretim kapasitemiz El İmalatında 5.590 Ton / Yıl ,Cam Çubukta 
4.410 Ton / Yıl, Kristalde ise 139 Ton / Yıl’ dır. 
 
Şirketimiz 2011 yılında 4.312 ton el imalatı, 24 ton kristal üretimi olmak üzere toplam 4.336 ton üretim 
gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
Yıllar   Üretim  Kapasite Kapasite 
   (Ton)  (Ton/Yıl)   Oranı 
------  -------   -------     -------   
2009    3.174   11.147        28.47 
2010    6.432                11.147   57.70 
2011    4.336                10.139   42.76 
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2011 yılında toplam satışımız 4.772 ton ve 53.146.839  TL’dir. 
 
Yıllar itibariyle satışlarımızın dağılımı aşağıdadır.(*) 
 
             2009           2010        2011 
      Ton       TL    Ton       TL              Ton      TL 
     ------   --------------  -------    --------------     -------     -------------- 
Yurt içi    2.003   17.615.828       2.107    20.662.975       2.138       24.431.201 
Yurt dışı    2.291   19.839.374       2.936    26.897.207       2.634       28.715.638 

   -------   --------------      -------   --------------       -------      --------------   
Toplam     4.294   37.455.202       5.043    47.560.182       4.772       53.146.839 
 

 

 

(*)Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. 
 

 
 
 



Yurtiçi satı şlar 

 
Yurtiçi satışlarımız 2011 yılında 2.138 ton ve 24.431.201 TL.'dir.(*)  
 
Yurtdı şı satışlar 
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Yurtdışı satışlarımız 2011 yılında 2.634 ton ve 28.715.638 TL.(*) olarak gerçekleşmiştir.  
 
Yurt dışı satışlarımız; Danimarka, ABD, İtalya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İspanya, İsveç, 
Çek Cumhuriyeti, Portekiz, İran,  Çin ve diğer ülkelere yapılmış olup, karşılığında 16.968.725 Fob $ döviz 
sağlanmıştır. 
 
Yıllar itibariyle Yurtdışı satışlarımızın FOB $ değeri aşağıdaki gibidir. 
 
   2009   2010   2011 
1000 $             12.947                         18.085                            16.969 
 
(*)Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. 
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SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK İ GELİŞMELER 
 
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı, Yönetim Kurulu’muzun 03.03.2003 tarih, 05 sayılı kararı ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 25.03.2003 tarih, OFD / 501-3626 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nün 25.03.2003 tarih, B. 14.0. İTG 0.10.00.01 DEĞ / 3246-2189 sayılı izinleri gereği 20.000.000.-
TL’sına çıkarılmıştır. Şirketimizin sermayesi Yönetim Kurulu’muzun 30.04.2002 tarih ve 17 sayılı kararı ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2002 tarih ve 1961 sayılı izni ile 1.300.000. - TL’lık kısmı 2001 yılı kar 
payından, 2.100.000. - TL’lik kısmı yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak üzere 2.600.000. -
TL’sından 6.000.000.-TL’sına çıkarılmıştır.Şirketimizde ortak sayısı 3081 kişi olup, bunun 13’ü tüzel kişi, 840 
yurtdışı, 2228 yurtiçi ortaktır.6.000.000.- TL’lik ödenmiş sermayemizin % 51’ine tekabül eden 3.060.000.-TL’sı 
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve grubuna dahil şirketlere aittir. 
 
SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ ORANLARI 
 
- 2008 yılı faaliyet dönemi  1.823.946 TL zararla kapatılmıştır. 
 
- 2009 yılı faaliyet dönemi 1.341.877 TL zararla kapanmıştır. 
 
- 2010 yılı faaliyet dönemi 1.016.592 TL konsolide bilanço karı elde edilmiş ve geçmiş yıl zararlarına mahsup    

edilmiştir. 
 
 
İDARİ FAAL İYETLER 
 
- Şirketimizde yönetici, teknik personel, saat ücretli personel ile birlikte 147’si çırak olmak üzere                                      
     toplam 673 kişi çalışmaktadır. 
 
- 31.12.2011 tarihi itibariyle Şirketimizin elemanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini 

yükümlülüğüne ilişkin karşılık, mali tablolara bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla yansıtılmıştır. 
  
- Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler; ücret, sosyal yardım ödemesi, ikramiye, evlenme, doğum, 

ölüm yardımı, gıda yardımı, 2 sefer iş elbisesi ve ayakkabı yardımı, kıdemli işçi teşvik primi, yemek ve 
personel toplu taşıması şeklindedir. 

 
- Personel oryantasyon uygulamaları devam etmiştir. 
 
- Aylık Ücretli Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 
 
- Eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve planlanmış, etkinliği ölçülmüştür. 
 
- Çalışanlarımızın Şirket yönetimine katılımını sağlamak için, Öneri İzleme ve Değerlendirme Sistemi  
     uygulamasına devam edilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2011 YILI KARININ DA ĞITIMI 
 
 
 
Sayın Ortaklarımız, 
 
 
Şirketimiz 2011 yılı hesap dönemini 4.679.484 TL karla kapatmış bulunmaktadır. 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri:XI, NO:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya” ilişkin Esaslar 
Tebliği’ ne göre hazırlanan 2011 yılı bilançomuzda yer alan 4.679.484 TL tutarındaki 2011 yılı bilanço karımızın, 
SPK’ nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında aşağıdaki şekilde dağıtımını, 
 
 
Dönem Karı    (+) 4.679.484 
Geçmiş Yıl Zararı    (-) 2.274.464 
Ödenecek Vergiler   (-)    584.944 
Birinci Tertip Yasal Yedek          -.- 
KVK.5/1-e Md. Gereği Özel Fon (-)    333.383 
Net Dağıtılabilir Dönem Karı   1.486.693 
Olağanüstü Yedek              (1.486.693) 
 
 
 

 
Net dağıtılabilir dönem karının, T.T.K.’ nun 469. Maddesi gereğince Şirketin devamlı gelişmesini, yatımların 
gerçekleştirilmesini ve istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından, olağanüstü yedek akçe olarak 
Şirket bünyesinde bırakılmasını onaylarınıza sunarız. 
 

 
Raporumuzda bilgilerinize sunduğumuz sonuçların alınmasında her zaman kıymetli direktif, destek, teşvik ve 
tavsiyeleriyle büyük katkıda bulunan tüm ortaklarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize, feragat ve özveriyle 
çalışarak söz konusu sonuçları sağlayan Şirketimiz yönetici, memur ve işçilerine yüksek huzurlarınızda 
teşekkürlerimizi bildirmeyi zevkli bir görev saydığımızı arz eder, saygılarımızı sunarız. 

 

 
Saygılarımızla, 

 
A.Taner UZ      Mediha İNCE 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Üyesi 

     

     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÖNETİCİLER 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Müdür      : Mehmet RABUŞ 
 
  
Üretim Müdürü                                : Tamer HALDENB İLEN 
 
 
Malzeme ve Üretim Planlama Müdürü  : Adil OĞUZ 
 
 
Mühendislik Hizmetleri Müdürü   : Hakan PEHL İVANER 
 
 
Muhasebe Müdürü     : M. Sırrı VARDAR 
 
 
İnsan Kaynakları Müdürü                       : Mehmet SARIKAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DENETÇİ RAPORU 

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU’NA 
 
Ortaklığın: 
-  Ünvanı    : Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
-  Merkezi   : Denizli 
-  Sermayesi   : Kayıtlı Sermaye  : 20.000.000. - TL. 
     Çıkarılmış Sermaye                :    6.000.000. -TL. 
-  Faaliyet Konusu   : Camdan mamul cam ev eşyası imalatı 
-  Denetçi veya denetçilerin 
   adı ve görev süreleri, 
   ortak veya Şirketin, 
  personeli olup olmadıkları : 08 Nisan 2011 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurulu’nda Zafer            

Tuncer ENGİN, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi olarak, Adem  OKLU ise   Denizli 
İl Özel İdaresi temsilcisi olarak seçilmişlerdir 
.  
 

      
 

-  Katılınan Yönetim Kurulu    
     ve yapılan Denetleme Kurulu 
    toplantı sayısı   : 9 
-  Ortaklık hesapları, defter 
   ve belgeleri üzerinde yapı- 
   lan incelemelerin kapsamı 
   hangi tarihlerde inceleme  

yapıldığı ve varılan sonuç                 : 2011 yılı Nisan, Mayıs Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim, Kasım, Aralık aylarında Denizli 
Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Merkezinde Şirketin defter ve belgeleri, mizan ve diğer 
mali tabloları, gerek ferdi, gerekse müştereken  yapılan denetlemelerde incelemeye tabi 
tutulmuş, hesapların zamanında ve  düzenli olarak kayıt edildiği, ortakların menfaatlerine 
ters düşen herhangi bir  durum olmadığı tespit edilmiştir. 

-  Türk Ticaret Kanunu’nun  
   353’üncü maddesinin 1’inci 
   fıkrasının 3 numaralı bendi  
   gereğince ortaklık veznesinde  
   yapılan sayımların sayısı 
   ve sonuçları   : Şirketimizin Genel Merkezinde yapılan 9 vezne sayımında kasa mevcudu   
     tam bulunmuştur.  
-  Türk Ticaret Kanunu’nun  
   353’üncü maddesinin 1’inci 
   fıkrasının 4 numaralı bendi  
   gereğince yapılan inceleme  
 tarihleri ve sonuçları  :  İnceleme dönemi süresince yapılan aylık incelemelerde T.T.K.’nun 353.   
     maddesinin I. fıkrasının 4 numaralı bendine aykırı bir durum olmadığı       
                                                                                tespit edilmiştir.                                                                                              
       
-  İntikal eden şikayet ve yol- 
   suzluklar ve bunlar hakkında 
   yapılan işlemler   : Şirket ortaklarından ve fabrika çalışanlarından Denetleme Kurulu’na        

   hiçbir şikayet intikal etmemiştir. 
 
 
 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Ortaklığının 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, 
ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. 
 Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali 
durumunu, 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet ve sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak 
yansıtmaktadır.Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz. 
  
 

DENETİM KURULU ÜYESİ               DENETİM KURULU ÜYESİ 
Zafer Tuncer ENGİN                                    Adem OKLU    

 
 







DENİZL İ CAM SANAY İİ VE TİCARET A.Ş. 
 
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLER İ İTİBARİYLE 
BİLANÇOLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

1 

 
 
  
Dipnot 
 Referansları 2011 2010 
 
VARLIKLAR 
 
Dönen varlıklar  44.033.808 45.894.335 
 
Nakit ve nakit benzerleri 6    8.264.991 8.466.713 
Ticari alacaklar         9.610.236 12.361.776 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 37    9.516.154 12.300.911 
   - Diğer ticari alacaklar 10                            94.082 60.865 
Diğer alacaklar                         1.155.945 399.654 
   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 37                        1.085.596 357.258 
   - Diğer alacaklar 11                             70.349 42.396 
Stoklar 13                      24.591.613 24.125.573 
Diğer dönen varlıklar 26                           411.023 540.619 
 
Duran varlıklar                       15.686.688 15.012.681 
 
Finansal alacaklar                                   77                                   77 
Finansal yatırımlar  7                            43.058 43.058 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 16                       7.336.649 5.895.066 
Maddi duran varlıklar 18                       6.487.412 7.240.939 
Ertelenmiş vergi varlığı 35                       1.819.492 1.833.541 
 
Toplam Varlıklar                      59.720.496 60.907.016 
 
31 Aralık 2011 itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 14 Mart 2012 tarihinde Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket’in hissedarları, finansal tablolar üzerinde değişiklik yapma hakkına 
sahip olup Şirket’in olağan genel kurul toplantısında finansal tablolar hissedarlar tarafından onaya tabidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.)
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 Dipnot   
         Referansları                          2011 2010 
 
KAYNAKLAR 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  14.505.713  20.757.012 
 
Finansal borçlar 8    1.488.729 3.532.588 
Ticari borçlar     2.685.641 3.066.976 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 37                                    436.036 509.493 
   - Diğer ticari borçlar 10 2.249.605 2.557.483 
Diğer borçlar  6.912.815 11.594.441 
   - İlişkili taraflara diğer borçlar 37 6.897.778 11.579.399 
   - Diğer borçlar  15.037 15.042 
Borç karşılıkları 22 1.154.656 946.411 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  26 2.263.872 1.616.596 
 
Uzun vadeli yükümlülükler  16.127.913 15.157.674 
 
Finansal borçlar 8 8.952.847 8.463.262 
Kıdem tazminatı karşılığı 24 7.175.066 6.694.412 
 
Toplam Yükümlülükler  30.633.626 35.914.686 
 
ÖZKAYNAKLAR  29.086.870 24.992.330 
 
Ödenmiş sermaye 27 6.000.000 6.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları 27 20.891.542 20.891.542 
Hisse senetleri ihraç primleri  9.052 9.052 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 27 366.200 366.200 
Geçmiş yıllar zararları 27 (2.274.464) (3.291.056) 
Net dönem karı  4.094.540 1.016.592 
 
Toplam Kaynaklar  59.720.496 60.907.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.) 
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  Dipnot   
  Referansları 2011                       2010 
 
Satış gelirleri 28                    50.613.140             43.799.573 
Satışların maliyeti (-) 28                   (37.730.386)          (33.537.025) 
 
Brüt Kar                      12.882.754           10.262.548 
 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 29                    (3.597.768)              (3.364.800) 
Genel yönetim giderleri (-) 29                    (5.815.020)              (5.931.694) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 29                       (341.444)                 (233.130) 
Diğer faaliyet gelirleri 31                         491.367                    227.360 
Diğer faaliyet giderleri (-) 31                         (17.831)                  (27.453) 
 
Faaliyet karı/ (zararı)                                                                               3.602.058                 932.831 
 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen  
   yatırımın karındaki/ (zararındaki) paylar 16                        1.441.583              (222.149) 
Finansal gelirler 32                        5.619.396             4.284.863 
Finansal giderler (-) 33                      (5.983.553)           (5.100.820) 
 
Vergi öncesi kar/ (zarar)  4.679.484 (105.275) 
 
Vergi geliri    
   - Dönem vergi gideri 35                          (570.895) - 
   - Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri 35                            (14.049)1.121.867 
 
Net dönem karı     4.094.540 1.016.592 
 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) 
 
Diğer kapsamlı gelir/(gider)  - - 
 
Toplam kapsamlı gelir  4.094.540 1.016.592 
 
Hisse başına kar 36 0,63                  0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.)
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   Hisse Kardan    
  Sermaye senetleri ayrılan Geçmiş   
 Dipnot Ödenmiş düzeltmesi ihraç kısıtlanmış yıllar Net dönem Toplam 
 referansları sermaye farkları primleri yedekler zararları karı/(zararı) özkaynaklar 
 
1 Ocak 2010 
   itibariyle bakiyeler 276.000.000 20.891.542 9.052 366.200 (1.949.179) (1.341.877) 23.975.738 
 
Transfer - - - - (1.341.877) 1.341.877 - 
Toplam kapsamlı gelir - - - - -1.016.592 1.016.592 
 
31 Aralık 2010 
   itibariyle bakiyeler 276.000.000           20.891.542 9.052 366.200(3.291.056) 1.016.592 24.992.330 
 
 
1 Ocak 2011 
   itibariyle bakiyeler 276.000.000           20.891.542 9.052 366.200 (3.291.056) 1.016.592 24.992.330 
 
Transfer - - - - 1.016.592 (1.016.592) - 
Toplam kapsamlı gelir - - - - -4.094.540 4.094.540 
 
31 Aralık 2011 
   itibariyle bakiyeler 276.000.000           20.891.542 9.052 366.200 (2.274.464) 4.094.540 29.086.870 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.) 
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  Dipnot   
 referansları 2011 2010 
 
Vergi öncesi kar/ (zarar) 4.679.484                   (105.275) 
 
Düzeltmeler: 
Amortisman ve itfa payları 18                1.656.653 1.870.617 
Faiz gelirleri                  (285.205) (223.352) 
Faiz giderleri                  1.348.410 531.894 
Kıdem tazminatı karşılık gideri 29                 1.463.803 2.018.432 
İştiraklerin (karından)/ zararından alınan pay 16 (1.441.583) 222.149 
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 13                  (293.922) (249.829) 
Şüpheli alacak karşılığı gideri/ (iptali) 29 161.072 (38.617) 
Sabit Kıymet Satış Karı 31 (458.397) - 
Gerçekleşmeyen kur farkı değişimi etkisi  (203.875) 98.591 
 
Varlık ve yükümlülüklerdeki de ğişimler:  
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)  2.590.468 (3.709.847) 
Stoklardaki artış  (172.118) (3.884.091) 
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış  (626.695) (537.117) 
Diğer borçlardaki (azalış)/ artış  (3.826.107) 7.594.606 
Ticari borçlardaki (azalış)/ artış  (381.335) 679.400 
Ödenen faiz  (320.219) (625.295) 
Tahsil edilen faiz  285.205 223.352 
Ödenen Vergiler 35          (573.923)                      - 
Ödenen kıdem tazminatları 24 (983.149) (655.544) 
 
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ net nakit   2.618.567 3.210.074 
 
Yatırım faaliyetleri: 
Maddi duran varlık alışları 18 (938.615) (966.315) 
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen hasılat        493.887 - 
 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   (444.728) (966.315) 
 
Finansman faaliyetleri: 
Banka kredilerindeki artış  1.009.979 6.427.540 
Kredi geri ödemeleri  (1.726.378) (8.158.720) 
 
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ net nakit   (716.399) (1.731.180) 
 
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış  1.457.440 512.579 
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kur farkı  (1.659.162) (188.578) 
 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 8.466.713 8.142.712 

 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 8.264.991 8.466.713 
 

 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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DİPNOT 1 - ŞİRKET’ İN ORGANİZASYONU VE FAAL İYET KONUSU 
 
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 9 Ekim 1973 tarihinde 215 gerçek kişi kurucu ortak 
tarafından kurulmuştur. Şirket Denizli’de 116.224 m² üzerinde 26.400 m² kapalı alanda 2 fırında el 
imalatı, 5 potada kristal cam ev eşyası, 1 fırında da cam çubuk üretimi yapmaktadır.  
 
Şirket, üretmekte olduğu ürünlerin önemli bir kısmının yurtiçi satış ve dağıtımını Şişecam Grup şirketi 
konumunda olan Paşabahçe Cam Sanayi Ticaret A.Ş. (“Paşabahçe Cam”)’ye, yurtdışı satış ve 
dağıtımını ise yine Şişecam Grup’u şirketlerinden Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (“Şişecam Dış 
Ticaret”)’ye yapmaktadır. 
 
Şirket 2 Şubat 1994 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin bünyesine dahil olmuştur.  
 
Şirket’in sermayesinin %38,90’üne (2010: %38,90) karşılık gelen hisse senetleri İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) i şlem görmektedir. Şirket’in %26,09 (2010: %26,09) oranında 
hissesine sahip olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“Şişecam Holding”) Şirket’in ana ortağı 
konumundadır (Dipnot 27). Şirket’in nihai ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir. 
 
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:  
 
Bahçelievler Mahallesi 
4013 Sokak No:10/ Denizli 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket’in çalışan sayısı 673’tür (2010: 709). 
 
 
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 

UYGULANAN MUHASEBE POL İTİKALARI 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar  
 
2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standardları 
 
Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından 
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve 
esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk 
ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 
25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” (“Seri: XI, No: 25 sayılı 
Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa 
Birli ği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
(“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 
UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan 
farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar 
UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK 
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas 
alınacaktır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 
UYGULANAN MUHASEBE POL İTİKALARI (Devamı) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan SPK Finansal 
Raporlama Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. 
Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından 
yayımlanmış UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı 
uygulanmamıştır. 
 
Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından 
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal 
tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup 
finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile 
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK 
tarafından çıkarılan prensiplerini ve şartlarını, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap 
Planı şartlarını esas almaktadır. SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bu finansal 
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi 
maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru 
sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 
Finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası 
(“TL”) olarak hazırlanmaktadır. 
 
2.1.2 Konsolidasyon Esasları  
 
Şirket’in bağlı ortaklığı bulunmadığından finansal tablolarda konsolidasyon söz konusu değildir. 
Bununla birlikte iştirakteki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmi ştir. İştirak Şirket’in genel 
olarak oy hakkının %20 ila %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine 
sahip olmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile iştirak arasındaki 
işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup 
gerçekleşmemiş zararlar da işlem transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise 
düzeltilmiştir. İştirakin, Şirket’in iştirakteki payını (özünde Şirket’in iştirakteki net yatırımının bir 
parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. 
 
Aşağıda yer alan tablo 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla iştirak payını göstermektedir  
(Dipnot 16): 
 
  Ortaklık Payları (%)  
 
 2011 2010 
 
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 20,00 20,00 
 
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (“Paşabahçe Mağazaları”) yurtiçi pazarda ev cam eşyaları başta olmak üzere 
perakende satış ve pazarlama alanında faaliyet göstermektedir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 

UYGULANAN MUHASEBE POL İTİKALARI (Devamı) 
 
2.1.3 Netleştirme/Mahsup 
 
İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler 
itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu 
işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten 
sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. 
Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat” başlıklı kısımda 
tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla, net 
değerleri üzerinden gösterilir. 
 
2.1.4 Karşılaştırmalı bilgiler 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla dönem 
sonu bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2011 
hesap dönemine ait kapsamlı gelir, nakit akım ve özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak -  
31 Aralık 2010 hesap dönemine ait finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.  
 
2.2 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 
 
a) 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar: 

 
• UMS 24 (Revize), “İlişkili Taraf Açıklamaları” 
• UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması” 
• UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum” 
• UFRYK 14, “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi” 
• UFRYK 19 “Finansal Borçların Öz kaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”, 
• 2010 Yıllık Geliştirme Projesi kapsamındaki standartlar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra 

başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Söz konusu proje, aşağıdaki 6 standart ve 1 
yorumdaki değişiklikleri içermektedir: 

• UFRS 1 “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”” 
• UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” 
• UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 
• UMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu” 
• UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” 
• UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” 

• UFRYK 13 “Müşteri Sadakat Programları” 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 
UYGULANAN MUHASEBE POL İTİKALARI (Devamı) 
 
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standart, değişiklik ve yorumlar: 

 
• UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 
• UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”  
• UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri” 
• UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” 
• UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” 
• UFRS 9, “Finansal Araçlar” 
• UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”  
• UFRS 11, “Ortak Düzenlemeler”  
• UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar”  
• UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü” 
• UMS 27, “Bireysel Finansal Tablolar”  
• UMS 28, “İştirakler ve iş ortaklıkları” 
• UFRYK 20 “Madenlerle İlgili Üretim Sırasında Oluşan Sökme Maliyetleri” 
 
 
Şirket, ilgili değişiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını 
öngörmektedir. 
 
2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
2.3.1 Gelirlerin kaydedilmesi 
 

 Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri 
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve 
gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin, satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. 
Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel 
gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile 
indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre finansal gelir olarak ilgili dönemlere 
kaydedilir (Dipnot 28). 

 
 Malların satışı 
 
 Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir: 
 

• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 
• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar 

üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,  
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi, 
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve 
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.  
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 Faiz geliri 
 
 Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde 

edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz 
oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

 
 Temettü geliri 
 
 Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı 

doğduğu zaman finansal tablolara yansıtılır. 
 

2.3.2 Stoklar 
 
Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı 
ile değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve 
satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. 
Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna 
ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların net gerçekleşebilir değeri 
maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün 
oluştuğu yılda kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.  
 
Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini 
kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu 
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan 
değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.  
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile bulunan net 
değerleri ile gösterilmektedir.  
 
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa 
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek 
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli 
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Şirket’in ilgili muhasebe 
politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman 
yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur. 
 
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar 
için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, kalıntı 
değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir  
(Dipnot 18). 
 
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa 
olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.  
 
Maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: 
 
 Yıllar 
 
Binalar 25-50 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 14-50 
Tesis, makine ve cihazlar 3-15 
Demirbaşlar 3-10 
Taşıtlar 5 
 
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut 
kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek 
olanı olarak kabul edilir. 
 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 
edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve 
ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 
 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu 
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve 
cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır. 
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre 
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve 
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 19). 31 Aralık 2007 tarihinde 
sona eren yıl itibarıyla tamamı itfa edilmiştir. 
 
2.3.5 Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Şirket şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her bilanço tarihinde söz 
konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış 
yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. 
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, 
kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu 
durumda oluşan değer düşüklüğü zararları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana 
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak 
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer 
düşüklüğünün iptali kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
2.3.6 Borçlanma Maliyetleri 
 
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
bedelleriyle değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet 
değeri arasındaki fark, kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak 
yansıtılır (Dipnot 8).  
 
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler 
aktifleştirilmi ş bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir. 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.  
 
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde, kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
 
2.3.7 İlişkili Taraflar 
 
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, nihai ortaklar, üst düzey yönetim ve yönetim 
kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler 
ile konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi işletmeler ve iştirakler 
“ili şkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37). 
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.8 Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin 
yapılması gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve 
müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler  
(Dipnot 10). 
 
2.3.9 Finansal Yatırımlar 
 
Sınıflandırma 
 
Şirket, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal 
varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal 
varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar. 
 
Krediler ve alacaklar 
 
Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev 
araç olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen 
varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Krediler ve alacaklar bilançoda 
‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak sınıflandırılırlar (Dipnot 11). 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar  
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde 
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları bilanço tarihinden itibaren 
12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar olarak 
sınıflandırılırlar (Dipnot 7). 

 
Geri satım sözleşmeleri 
 
Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın 
etkin faiz yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle 
nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacaklar olarak kaydedilir. 
 
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme 
 
Düzenli olarak alıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım 
yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Gerçeğe uygun değer 
değişimleri kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar hariç diğer yatırımlar deftere ilk 
olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Gerçeğe uygun değeriyle 
ölçülen ve kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle 
değerlenir ve işlem maliyetleri, kapsamlı gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal varlıklardan doğan 
nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Şirket tüm risk ve getirilerini 
transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar ve gerçeğe 
uygun değeriyle ölçülen ve kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar müteakip 
dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler. 



DENİZL İ CAM SANAY İİ VE TİCARET A.Ş. 
 
31 ARALIK 2011 TAR İHİNDE SONA EREN YILA A İT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI D İPNOTLAR  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE 
UYGULANAN MUHASEBE POL İTİKALARI (Devamı) 

 
2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.9 Finansal Yatırımlar (Devamı) 
 
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe 
uygun değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile 
finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal 
finansal varlıklardan oluşan kur farkları kapsamlı gelir tablosuna, parasal olmayan finansal 
varlıklardan oluşan kur farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak 
kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler 
özkaynaklara yansıtılır. 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer 
düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kapsamlı 
gelir tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz, kapsamlı gelir 
tablosunda diğer gelirler içinde gösterilir. Şirket temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, 
satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kapsamlı gelir tablosunda diğer gelirler 
içinde gösterilir. 
 
Borsada işlem gören yatırım amaçlı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına 
göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul 
kıymetler) bulunmaması durumlarında, Şirket ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini 
değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak 
muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin 
referans alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri 
yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir 
bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer 
kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra finansal tablolara yansıtılmıştır. 
 
Şirket, bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını 
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin 
maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak 
değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı 
durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan 
oluşan toplam zarardan daha önce kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı 
çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak kapsamlı gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kapsamlı gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü 
giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi 
kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmez. Ticari alacaklar ile ilgili değer düşüklüğü tespiti ticari 
alacaklar ile ilgili muhasebe politikalarında açıklanmıştır. 
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.10 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
üç ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikli ği 
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri 
gerçeğe uygun değerlerine yakındır (Dipnot 6). 
 

 2.3.11 Finansal yükümlülükler 
 
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili 
finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu 
gerçeğe uygun değere ilave edilir. 
 
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar, diğer finansal yükümlülükler olarak 
sınıflandırılır. 
 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler, banka borçları dahil olmak üzere, başlangıçta işlem maliyetlerinden 
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. 
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte 
yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine 
indirgeyen orandır.  
 
2.3.12 Kur Değişiminin Etkileri 
 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için 
sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.  

 
 Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki 

para birimleri yada ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) 
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli 
olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.  

 
 Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para 

cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas 
alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para 
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.13 Hisse Başına Kazanç 
 
Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/kayıp, ana ortaklık payına düşen net karın/ 
(zararın) ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
 
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi 
farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. 
Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. 
Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan 
bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36). 
 
2.3.14 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun 
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 40). 
 
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
2.3.14 Karşılıklar, Ko şullu Varlık ve Yükümlülükler 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 
 
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanır. 
 
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların 
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 
oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi 
öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez. 
 
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir  
(Dipnot 22). 
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2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.3.15 Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi 
 
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan 
özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kapsamlı gelir tablosuna 
dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir (Dipnot 
35). 
 
Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle 
değerlenen yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak 
hesaplanır. 
 
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi 
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi 
oranları kullanılır (Dipnot 35). 
 
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlık ve satılmaya hazır finansal varlıkların kayıtlı değerleri ile 
vergi değerleri arasındaki farktan, halihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider 
karşılıklarından, kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından ve kıdem tazminatı karşılıklarından 
doğmaktadır.  
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 
 
2.3.16 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda 
planları olarak nitelendirilir. Bu kapsamda Şirket çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, 
izin, bayram, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklar 
sağlanmaktadır. 
 
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu 
uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş ili şkisinin kesilmesi, 
askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin 
tahmini toplam karşılığının bilanço tarihindeki indirgenmiş değerinden finansal tablolara 
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır  
(Dipnot 24). 
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2.3.17 Nakit akım tablosu 
 
Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında 
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, 
diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme 
ili şkin nakit akımlar işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir.  
 
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı 
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 
2.3.18 Temettüler 
 
Şirket, temettü gelirlerini ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte, finansal tablolara 
yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde 
yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır. 
 
2.4 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
a) Ertelenen vergi varlıkları 
 
Şirket vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal 
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı 
ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Şirket’in gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek 
kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları 
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut 
koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari 
dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği 
tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. 
Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan 
geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam 
edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 1.596.250 TL (2010: 1.833.541 TL) 
tutarındaki kısmı için ertelenen vergi varlığı olacağı tahmin edilmiş ve muhasebeleştirilmi ştir (Dipnot 
35). 
 
b) Stokların net gerçekleşebilir değeri 
 
Dipnot 2.3.2’de belirtildiği gibi stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı 
ile değerlenir. Yönetim, değer düşüklüğü hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde edilecek 
nakit akım tutarlarını,  olağan ticari faaliyet içerisinde oluşacak tahmini satış fiyatını ve satışı 
gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti tutarı tahmin etmiştir. Yapılan tahminler 
neticesinde, stokların değeri 702.144 TL (2010: 996.066 TL) tutarında indirilmiş ve bu tutar satılan 
malın maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmi ştir (Dipnot 13). 
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DİPNOT 3 - İŞLETME B İRLEŞMELER İ 
 
Yoktur (2010: Yoktur).  
 
 
DİPNOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Türkiye’de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Şirket’in faaliyet konusu kristal cam ev eşyası, cam 
çubuk üretimi ve diğer el imalatı ürünleri üretmektir. Şirket’in faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve 
ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin 
dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca Şirket’in organizasyon yapısı, Şirket’in farklı 
faaliyetleri içeren ayrı bölümler şeklinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde 
oluşturulmuştur. Bu sebepten dolayı Şirket’in operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul 
edilmekte ve Şirket’in faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu 
faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir. 
 
 
DİPNOT 6 - NAKİT VE NAK İT BENZERLER İ 
 
 2011 2010 
 
Kasa                               2.557 4.197 
Bankalar   
   - Vadesiz mevduatlar 114.167          451.094 
   - Vadeli mevduatlar                                                                                   8.148.267 8.011.422 
 
   8.264.991 8.466.713 
 
 
 Ortalama Faiz Orijinal Toplam 
2011 Vade Oranı  tutar TL 
 
Vadeli mevduat 
   - ABD Doları 1 ay 4,50%4.313.763 8.148.267 
 
Vadesiz mevduat 
   - Avro               17.918             43.789 
   - ABD Doları                                         14.699              27.765 
   - İngiliz Sterlini                                              9.430              27.505 
   -  TL                                         15.108              15.108 
 
                8.264.991 
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DİPNOT 6 - NAKİT VE NAK İT BENZERLER İ (Devamı) 
 
 
 Ortalama Faiz Orijinal Toplam 
2010 Vade Oranı  tutar TL 
 
Vadeli mevduat 
   - ABD Doları 1 ay 3,00%5.182.032 8.011.422 
 
Vadesiz mevduat 
   - Avro                 126.606 259.429 
   - ABD Doları              53.523 82.747 
   - Danimarka Kronu   237.055 65.164 
   - TL   27.995 27.995 
   - İngiliz Sterlini   6.598 15.759 
 
   8.466.713 
 
Şirket mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden 
faiz gelirini de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır. 
 
 
DİPNOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar: 
 
  2011   2010  
 TL % TL % 
 
Camiş Elektrik A.Ş.  
   (“Camiş Elektrik”) 43.058 0,8 43.058 0,8 
 
31 Aralık 2011 itibarıyla Şirket, Camiş Elektrik’ten temettü geliri elde etmemiştir (2010: 15.937). 
 
 
DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR 
 
 2011 2010 
 
Kısa vadeli banka kredileri                                                                      1.488.729 3.532.588 
Uzun vadeli banka kredileri 8.952.847 8.463.262 
 
Toplam finansal borçlar 10.441.576 11.995.850 
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DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 
Banka kredileri 
  Ağırlıklı ortalama 
  yıllık etkin faiz oranı (%)   Orijinal para birimi  değeri   TL kar şılığı  
 
 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 
Kısa vadeli banka kredileri: 
 
TL banka krediler (*)  - 8,00 - 2.289.130 - 2.289.130 
 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları:  
 
Uzun vadeli ABD Doları kredilerin 
   kısa vadeli kısmı (**)        2,45 2,84 356.890 804.307 674.129 1.243.458 
Uzun vadeli Avro kredilerin 
   kısa vadeli kısmı (**)  3,75 - 333.333 - 814.600 - 
 
 
Toplam kısa vadeli krediler     1.488.729 3.532.588 
 
Uzun vadeli krediler: 
 
Avro krediler (**)  3,75 2,91 330.129 990.445 806.770     2.029.521 
ABD Doları (**)  3,22 2,84               4.312.603                      4.161.5398.146.077                6.433.741 
 
Toplam uzun vadeli krediler                                              8.952.847 8.463.262 
 
(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 2.289.130 TL tutarındaki kısa vadeli kredilerin TL 261.991 tutarındaki kısmı spot kredilerden, 2.027.139 TL tutarındaki kısmı T. İş Bankası A.Ş.’den 

alınan sabit faiz oranlı rotatif kredilerden oluşmaktadır. Spot krediler için faiz ödenmemektedir (Dipnot 37). 
 
(**) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli krediler, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin finansal kuruluşlardan alıp aynı şartlarda 

Şirket’e devrettiği ABD Doları ve Avro kredilerin anapara ve faiz tahakkuklarından oluşmaktadır. Uzun vadeleri kredilerin faiz oranı yıllık Euribor + %2 Libor + %2,50’a göre bir ay 
ile altı ay arasında değişen faiz oranlı kredilerden oluşmaktadır. (2010: yıllık Euribor + %1,75 ve Libor + %4,05’a göre bir ay ile altı ay arasında değişen faiz oranlı krediler) (Dipnot 
37). 
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DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri 
ödeme planı aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
2012 - 7.323.632 
2013 8.952.847 1.139.630 
 
 8.952.847 8.463.262 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in değişken faiz oranlı finansal borçlarının faiz oranı 
yenileme tarihlerine göre hazırlanmış vade kırılımı aşağıdaki gibidir: 
 
 1 yıla 1 yıl ile  
2011 kadar 5 yıl arası Toplam 
 
Değişken faiz oranlı finansal borçlar 1.488.729 8.952.847 10.441.576 
 
   10.441.576 
 
 
 Sabit 1 yıla 1 yıl ile  
2010 faizi kadar 5 yıl arası Toplam 
 
Değişken faiz oranlı finansal borçlar -1.243.458 8.463.262 9.706.720 
Sabit faiz oranlı finansal borçlar 2.289.130 - -2.289.130 
 
 2.289.130 1.243.458 8.463.262 11.995.850 
 
Şirket’in yapmış olduğu faiz duyarlılık analizine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, faiz oranlarında  
% 1’lik bir artış söz konusu olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faiz oranlı 
kredilerden kaynaklanan faiz gideri sonucu net dönem karı 103.703 TL (2010: 97.791 TL) daha az 
olurdu. 
 
Banka kredilerinin taşınan ve makul değerleri aşağıdaki gibidir: 
 
  Taşınan Değer   Makul Değer  
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
 
Banka kredileri 10.441.576 11.995.850 10.331.143    12.188.723    
 
 
DİPNOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
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DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
a) Kısa vadeli ticari alacaklar: 2011 2010 
 
Müşteri cari hesapları 448.774 399.108 
Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (354.692) (338.243) 
 
 94.082 60.865 
 
Kısa vadeli ticari alacakların taşınan değerlerin makul değerlerine yaklaşık tutarlar olduğu kabul 
edilmektedir. Müşteri cari hesaplarının ortalama vadesi 1 aydır (2010: 1 ay).  
 
Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ticari alacakların 
vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 2011 2010 
 
Vadesi geçen alacaklar - - 
0-30 gün vadeli 94.082 60.865 
 
 94.082 60.865 
 
Şirket’in alacakları temel olarak el yapımı cam ürünleri ve cam çubuk satışından kaynaklanmaktadır. 
31 Aralık 2011 tarihi itibari ile üzerinden şüpheli alacak karşılığı ayrılmamış, müşteri cari hesap 
bakiyeleri olan toplam 94.082 TL tutarında (2010: 60.865 TL) alacak bulunmaktadır.  
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve üzerinden karşılık ayrılmamış, müşterilerden olan 
ticari alacağı bulunmamaktadır (2010: yoktur). 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisindeki, şüpheli ticari alacaklar 
karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 2011 2010 
 
1 Ocak 338.243 338.142 
 
Dönem içerisinde ayrılan karşılık 16.449 101 
 
31 Aralık 354.692 338.243 
 
Şirket’in mevcut alacakları için, müşterilerden almış olduğu teminatı bulunmamaktadır. 
 

b) Kısa vadeli ticari borçlar: 2011 2010 
 

Satıcılar cari hesapları 2.260.816 2.572.617 
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan  
 tahakkuk etmemiş finansman (11.211) (15.134) 
 

 2.249.605 2.557.483 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçların ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı yıllık 
%11,27 (2010: %6,67) olup ortalama vadeleri 2 aydır (2010: 2 ay). 
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DİPNOT 11 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
a) Kısa vadeli diğer alacaklar: 2011 2010 
 
Verilen depozito ve teminatlar 31.337 35.956 
Taşeron firmalardan alacaklar 39.012 6.440 
 
 70.349 42.396 
 
 
DİPNOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAAL İYETLER İNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
 
DİPNOT 13 - STOKLAR 
 
 2011 2010 
 
Hammadde 2.773.477 2.976.086 
Yarı mamüller 1.268.127 2.287.392 
Mamuller 20.336.953 19.731.481 
Diğer (*)                                                                                                      915.200 126.680 
 
 25.293.757 25.121.639 
 
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı                                                                (702.144)  (996.066) 
 
                                                 24.591.613 24.125.573 
 
(*) Diğer stoklar çoğunlukla yedek parça ve boya malzemeleri stoklarından oluşmaktadır. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri için stok değer düşüklüğü karşılığı 
hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
1 Ocak (996.066) (1.245.895) 
 
Dönem içerisinde ters çevrilen/(ayrılan) karşılık, net 293.922 249.829 
 
31 Aralık (702.144) (996.066) 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mamul stokları için 702.144 TL (2010: 996.066 TL) tutarında değer 
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. 
 
Cari dönem içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen hammadde stoklarının 
toplam tutarı 7.474.733 TL’dir (2010: 4.339.150 TL) (Dipnot 30).  
 
DİPNOT 14 - CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur). 
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DİPNOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLE ŞMELER İNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2010: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEM İYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR  
 
  2011   2010  
 
İştirak   Hisse oranı  Hisse oranı 
 TL (%) TL (%) 
 
Paşabahçe Mağazaları 7.336.649 20,00 5.895.066 20,00 
 
Özkaynak yöntemi ile finansal tablolara dahil edilen iştirakin finansal bilgileri aşağıdaki şekilde 
özetlenmiştir: 
 
    Şirket’in 
    payına düşen 
   Net net dönem 
 Varlıklar Yükümlülükler satı şlar (zararı)/ karı 
 
2011 
 
Paşabahçe Mağazaları 58.815.753 (22.515.222) 90.818.668 1.441.583 
 
 
2010 
 
Paşabahçe Mağazaları 46.047.393 (16.572.067) 73.236.753 (222.149) 
 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap 
dönemleri içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
1 Ocak 5.895.066 6.117.215 
 
İştirakin (zararından)/karından pay 1.441.583 (222.149) 
 
31 Aralık 7.336.649 5.895.066 
 
 
DİPNOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYR İMENKULLER  
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
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DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR  
 
1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki maddi duran varlık hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
   1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar Transferler  31 Aralık 2011 
Maliyet: 
Araziler                                                  451.411 - (35.489) - 415.922 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.056.856 - - 296.189 2.353.045 
Binalar 7.099.904 - - - 7.099.904 
Makine tesis ve cihazlar                    39.254.961 371.233 - 36.231 39.662.425 
Demirbaşlar 5.495.231 52.785 - 182.177 5.730.193 
Taşıt araçları                                          388.750 - - - 388.750 
Yapılmakta olan yatırımlar                    450.902 514.597 - (514.597) 450.902 
 
 55.198.015 938.615 (35.489) - 56.101.141 
 
Birikmi ş amortismanlar:  
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (701.284) (91.901) - - (793.185) 
Binalar (4.676.413)          (213.269) - - (4.889.682) 
Makine tesis ve cihazlar (37.411.482)          (973.417) - - (38.384.899) 
Demirbaşlar (4.800.220)           (364.866) - - (5.165.086) 
Taşıt araçları (367.677) (13.200) - - (380.877) 
 
 (47.957.076) (1.656.653) -  (49.613.729) 
 
Net kayıtlı değer 7.240.939  -  6.487.412 
 
(*) Transferlerin önemli bir kısmı, yardımcı işletme binasının aktifleştirmesinden oluşmaktadır. 
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DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki maddi duran varlık hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2010 İlaveler Transferler 31 Aralık 2010 
Maliyet: 
Araziler 451.411 - - 451.411 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri              2.056.856 - - 2.056.856 
Binalar                                               6.797.480 - 302.424 7.099.904 
Makine tesis ve cihazlar                  39.239.470 8.541 6.950 39.254.961 
Demirbaşlar                                       5.107.027 350.681 37.523 5.495.231 
Taşıt araçları                                         388.750 - - 388.750 
Yapılmakta olan yatırımlar 190.706 607.093 (346.897) 450.902 
 
 54.231.700 966.315 - 55.198.015 
 
Birikmi ş amortismanlar: 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (612.162) (89.122) - (701.284) 
Binalar (4.467.683) (208.730) - (4.676.413) 
Makine tesis ve cihazlar (36.318.100)           (1.093.382) - (37.411.482) 
Demirbaşlar (4.353.824) (446.396) - (4.800.220) 
Taşıt araçları (334.690) (32.987) - (367.677) 
 
 (46.086.459) (1.870.617) - (47.957.076) 
 
Net kayıtlı değer 8.145.241   7.240.939 
 
(*) Transferlerin önemli bir kısmı, yemekhane binası ve rejeneratör aktifleştirmelerinden oluşmaktadır. 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Şirket’in arazi ve arsalar ve binalar ile makine, tesis ve cihazlar 
üzerine verilen herhangi bir ipoteği bulunmamaktadır (2010: Yoktur). 
 
Dönemin amortisman giderlerinin 1.417.855 TL’si (2010: 1.605.738 TL) satılan malın 
maliyetine, 148.519 TL’si (2010: 170.683 TL) genel yönetim giderlerine (Dipnot 29), 90.279 
TL’si (2010: 94.196 TL) pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine (Dipnot 29) dağıtılmıştır. 
 
 
DİPNOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıl içinde alım bulunmamaktadır (2010: Yoktur). 31 Aralık 2007 
tarihinde sona eren yıl itibarıyla tamamı itfa edilmiştir. 
 
 
DİPNOT 20 - ŞEREFİYE 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
 
 
DİPNOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
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DİPNOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a) Kısa vadeli borç karşılıkları: 2011 2010 
 
Personele borçlar 750.041 599.200 
Kullanılmayan izin karşılığı 330.708 347.211 
Çalışanlara sağlanan faydalar 73.907 - 
 

 1.154.656 946.411 
 
b) Verilen teminatlar: 2011 2010 
 

Teminat mektupları 1.120.580 1.708.600 
 

Verilen teminat mektupları, elektrik ve doğal gaz tedarikçilerine verilen teminat mektuplarından 
oluşmaktadır. 
 

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin 
tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

Şirket tarafından verilen TR İ'ler: 2011 2010 
 

A. Kendi Tüzel Kişili ği Adına Vermiş Olduğu  
    TRİ'lerin Toplam Tutarı 1.120.580 1.708.600 
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen  
 Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla  
    Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu  
   TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 
    i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - 
    ii . B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri  
     Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 
 iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş  
    Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - 
 

 1.120.580 1.708.600 
 

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı  3,87% 6,84% 
 
c) Alınan teminatlar: 2011 2010 
 
Teminat senetleri 271.724 248.555 
İpotekler 716.000 756.000 
Teminat mektupları 585.997 233.980 
Teminat çekleri 277.424 60.000 
 

 1.851.145 1.298.535 
 

Alınan teminatların yabancı para tutarları aşağıdaki gibidir: 
 2011  2010 
 

Alınan teminatlar ABD Doları 115.000  65.000 
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DİPNOT 23 - TAAHHÜTLER 
 
Yoktur (2010: Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (“Türk 
Eximbank”)’den kullanmış olduğu 2.000.000 TL tutarındaki ihracat öncesi sevk kredisine istinaden 
1.383.254 ABD Doları karşılığı 2.138.511 TL tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır). 
 
DİPNOT 24 - KIDEM TAZM İNATI KAR ŞILI ĞI 
 2011 2010 
 
Kıdem tazminatı karşılığı 7.175.066 6.694.412 
 
 7.175.066 6.694.412 
 
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ili şkisi kesilen veya emekli olan 
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 
 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 
2.731,85 TL (2010: 2.517,01 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak 
herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı 
karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bilanço tarihindeki 
değerinin aktüeryal öngörüler doğrultusunda tahminiyle hesaplanır. 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı 
gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 
Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,23 TL (1 Ocak 2010: 2.623,23 TL) üzerinden 
hesaplanmaktadır. 
 
Toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 2011 2010 
 
Yıllık iskonto oranı (%) 4,38 4,66 
Emeklilik olasılığı (%) 99,43 99,42 
 
Kıdem tazminatı karşılığının 31 Aralık’da sona eren dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 
 2011 2010 
 
1 Ocak 6.694.412 5.331.524 
 
Aktüeryal zarar 445.921 1.338.914 
Faiz maliyeti 293.215 315.626 
Hizmet maliyeti 724.667 363.892 
Dönem içinde ödenen (983.149) (655.544) 
 
31 Aralık 7.175.066 6.694.412 
Faiz maliyeti, aktüeryal kar ile dönem içindeki artış toplamı 1.463.803 TL (2010: 2.018.432  TL) 
tutarında olup genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir (Dipnot 29). 
DİPNOT 25 - EMEKL İLİK PLANLARI  
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
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DİPNOT 26 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

a) Diğer dönen varlıklar: 2011 2010 
 

Verilen sipariş avansları 267.458 66.998 
Katma Değer Vergisi alacakları 117.085 448.679 
Peşin ödenen giderler 18.317 15.009 
Personelden olan alacaklar 8.163 9.933 
 

 411.023 540.619 
 
b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 2011 2010 
 

Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri 1.098.067 1.010.233 
Alınan avanslar 1.064.372 439.541 
Gider tahakkukları 98.781 162.482 
Diğer 2.652 4.340 
 

 2.263.872 1.616.596 
 
DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR 
 

Denizli Cam, SPK’ya kayıtlı olan şirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup 
ve nominal değeri 1 kuruş nama yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için bir tavan 
belirlemiştir. Denizli Cam’ın 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle tarihi ve ödenmiş sermayesi 
aşağıda gösterilmiştir: 
 2011 2010 
 

Kayıtlı sermaye limiti (tarihi) 20.000.000 20.000.000 
Çıkarılmış sermaye 6.000.000 6.000.000 
 

a) Sermaye / sermaye düzeltmesi farkları 
 

Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
  2011   2010  
 Hisse (%) TL  Hisse (%) TL  
 

Halka arz 40 2.395.657 40 2.395.657 
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
   (“Şişecam Holding”) 26 1.565.217 26 1.565.217 
Soda Sanayi A.Ş 16 973.044 16 973.044 
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9 521.739 9 521.739 
Denizli Cam Mensupları Vakfı 7 400.000 7 400.000 
Denizli İl Özel İdare Müdürlüğü 2 144.343 2 144.343 
 

Sermaye 100 6.000.000 100 6.000.000 
 

Sermaye düzeltmesi farkları  20.891.542  20.891.542 
 

Toplam ödenmiş sermaye  26.891.542 26.891.542 
 

20.891.542 TL tutarındaki (2010: 20.891.542 TL) sermaye düzeltmesi farkları, Şirket sermayesinin 
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı 
arasındaki farktan 2004 yılı birikmiş zararları mahsubu yapılmasından sonra geriye kalan tutarı ifade 
eder.
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DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla beheri 1 kuruş olan 600.000.000 (2010: 600.000.000) adet hisse 
bulunmaktadır. 
 
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay 
ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar 
almaya, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
b) Değer artış fonları 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
 
c) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) 
ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. 
İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü 
dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 
 
 2011 2010 
 
Yasal yedekler 366.200 366.200 
 
d) Geçmiş yıl zararları 
 
Şirket’in 2.274.464 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları, 31 Aralık 2011 tarihli bilançosunda birikmiş 
zararlar içerisinde sınıflanmıştır (2010: 3.291.056 TL). 
 
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın 
kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre 
dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, 
“Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl 
karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak 
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden 
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 
 
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon primi, Yasal 
yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri 
ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde 
“Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine 
ili şkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar 
mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı 
ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 
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DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 
primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 
farlılıklar gibi): 
 
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 

sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve 

henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 
 
ili şkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 
 
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) 27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen 
karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi 
bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un Seri: IV, 
No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü 
Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas 
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım 
politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  
 
Bunun yanında söz konusu karar ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 
şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar 
tutarını, Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal 
tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir. 
 
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra dağıtıma konu edebilecek kaynağı bulunmamaktadır. 
DİPNOT 28 - SATIŞLAR VE SATI ŞLARIN MAL İYETİ 
 2011 2010 
 
Yurtiçi satışlar 24.431.201 20.662.975 
Yurtdışı satışlar (*) 28.715.638 26.897.207 
 
Brüt satışlar 53.146.839 47.560.182 
 
Eksi: İskontolar (2.320.491) (3.464.920) 
Eksi: İadeler (213.208) (295.689) 
 

Net Satışlar 50.613.140 43.799.573 
 

Satışların Maliyeti (-) (37.730.386) (33.537.025) 
 

Brüt Karı 12.882.754 10.262.548 
 
(*) Yurtdışı satışlar Şişecam Dış Ticaret’e yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır. 
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DİPNOT 29 - ARAŞTIRMA VE GEL İŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATI Ş VE 
DAĞITIM G İDERLERİ, GENEL YÖNET İM GİDERLERİ 

 
 2011 2010 
 
i. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri: 
 
Sergi ve fuar gideri                                                                                       1.146.589     1.137.214 
Nakliye giderleri                                                                                           1.032.311 961.192 
Tanıtım giderleri 664.027 429.207 
Dışarıdan sağlanan hizmetler 327.696 325.208 
Personel giderleri 92.472 185.252 
Amortisman ve itfa payları 90.279 94.196 
Diğer 244.394 232.531 
 
 3.597.768 3.364.800 
 
ii. Genel yönetim giderleri: 2011 2010 
 
Personel giderleri  2.764.546 2.535.937 
Kıdem tazminatları                                                                                    1.463.803 2.018.432 
Dışarıdan sağlanan hizmetler 458.331 431.014 
Danışmanlık ve istişare ücretleri 352.219 384.280 
Şüpheli alacak karşılığı gideri/ (iptali) 161.072 (38.617) 
Amortisman ve itfa payları 148.519 170.683 
Diğer 466.530 429.965 
 
 5.815.020 5.931.694 
 
iii. Ara ştırma ve geliştirme giderleri: 2011 2010 
 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. katılım payı 341.444 233.130 
 
 341.444 233.130 
 
Toplam faaliyet giderleri 9.754.232 9.529.624 
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DİPNOT 30 - NİTEL İKLER İNE GÖRE GİDERLER 
 
 2011 2010 
 
Personel giderleri 22.981.410 20.748.325 
Direk madde maliyeti 7.654.846 4.339.150 
Doğalgaz giderleri 5.666.756 6.864.070 
Elektrik 2.026.738 1.783.352 
Amortisman ve itfa payları 1.656.653 1.870.617 
Kıdem tazminatı giderleri 1.463.803 2.018.432 
Sergi ve fuar gideri 1.146.589 1.137.214 
Nakliye 1.032.311 961.192 
Dışarıdan sağlanan hizmetler 1.013.940 1.041.955 
Tanıtım gideri                                                                                              664.027 429.207 
Danışmanlık ve istişare ücretleri                                                                  352.219 384.280 
Holding katılım payı                                                                                     341.444 233.130 
Şüpheli alacak karşılığı gideri                                                                      161.072 (38.617) 
Diğer                                                                                                          1.322.810 1.294.342 
 
 47.484.618 43.066.649 
 
 
DİPNOT 31 - DİĞER FAAL İYETLERDEN GEL İRLER/GİDERLER 
 
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar: 2011 2010 
 
Duran varlık satış karı 458.397 - 
Hurda geliri - 152.617 
Stok hasar tazminatı 26.494 19.970 
Temettü geliri (Dipnot 7) - 15.937 
Diğer 6.476 38.836 
 
 491.367 227.360 
 
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar: 
 
Diğer 17.831 27.453 
 
 17.831 27.453 
 
 
DİPNOT 32 - FİNANSAL GEL İRLER 
 
 2011 2010 
 
Kur farkı geliri 5.026.099 3.859.031 
Faiz geliri                                                                                                    593.297 425.832 
 
 5.619.396 4.284.863 
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DİPNOT 33 - FİNANSAL GİDERLER 
 
 2011 2010 
 
Kur farkı gideri 4.564.619 3.768.509 
Faiz gideri 1.348.410 1.265.242 
Diğer 70.524 67.069 
 
 5.983.553 5.100.820 
 
DİPNOT 34 - SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE 

DURDURULAN FAAL İYETLER 
 
Yoktur (2010: Yoktur). 
 
DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle peşin ödenen kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi karşılığı aşağıdaki 
gibidir (31 Aralık 2010:Şirket’in 31 Aralık 2010 itibarıyla, vergilendirilebilir karından yasal 
kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra cari yıl kurumlar vergisi 
yükümlülüğü ve cari yıl kurumlar vergisi gideri bulunmamaktadır).   
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
 
Kurumlar vergisi karşılığı 570.892 - 
Tenzil: Peşin ödenen kurumlar vergisi (573.923) - 
 
Peşin ödenen kurumlar vergisi 3.031 - 
 
Kurumlar vergisi 
 
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına 
ili şkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.  
 
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih 
edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 
hesaplanmaktadır. 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2010: %20). Zararlar gelecek 
yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan 
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 
 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
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DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ (Devamı) 
Transfer fiyatlandırması 
 
Kurumların ilişkili ki şilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun 
olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili 
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle 
bir ili şkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. 
Kurumlar, ilişkili ki şiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya 
bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak 
suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere 
ili şkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından 
saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili ki şiler ile 
yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde gerektiğinde ibraz edilmek üzere 
Kurumlar Vergisi Beyannamesi tarihine kadar bir rapor hazırlayacaklardır.  
 
Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet 
alım ya da satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılan kazanç 13 üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü 
itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. 
Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve 
brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen 
oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü 
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. 
Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve 
ödenen tutar olacaktır. 
 
Gelir vergisi stopajı  
 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı 
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında 
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen 
kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  
 
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım 
indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan 
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı 
vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi 
tevkifatı yapılmamaktadır. 
 
Yatırım indirimi 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 tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir 
kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini 
sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından 
indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir. 
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DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ (Devamı) 
 
Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, kazanılmış hakları ortadan kaldıran bu yasal 
düzenlemeyi, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve böylece yatırım indirimiyle ilgili süre 
sınırlaması da raporlama tarihi itibarıyla ortadan kalkmıştır. Söz konusu karar ise 8 Ocak 2010 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Ertelenmiş vergi 
 
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinde taşınan değerleri ile 
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların 
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.  
 
Müteakip dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2010: %20). 
 
Vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 2011 2010 
 
Vergi öncesi kar/ (zarar) 4.679.484 (105.275) 
 
Yürürlükteki vergi oranı (%20) kullanılarak hesaplanan vergi (935.897) 21.055 
Kanunen kabul edilmeyen giderler  (12.760) (35.903) 
İndirilecek gelirler 99.173 26.155 
Kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlığı - 1.127.044 
Diğer 264.540 (16.484) 
 
Toplam vergi geliri/ (gideri) (584.944) 1.121.867 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının 
dökümü aşağıdaki gibidir: 
  Vergilendirilebilir   Ertelenmi ş vergi 
  birikmi ş geçici farklar   varlığı/ (yükümlülüğü)  
 2011 2010 2011 2010 
 

Maddi duran varlıklar (4.759) 474.900 952 (94.980) 
Kullanılmamış izin karşılığı (330.708) (347.210) 66.142 69.442 
Stoklar (374.044) (367.495) 74.809 73.499 
Şüpheli ticari alacak karşılığı (539.079) (394.455) 107.816 78.891 
Vergiden mahsup edilecek 
   geçmiş yıl zararları - (893.888) - 178.778 
Diğer                                                              (673.803) (945.145) 134.759 189.029 
Kıdem tazminatı karşılığı (7.175.068) (6.694.412) 1.435.014 1.338.882 
 

Ertelenmiş vergi varlığı  1.819.492 1.928.521 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü    - (94.980) 
 

Ertelenmiş vergi varlığı - net  1.819.492 1.833.541 
 

Ertelenmiş vergi varlığı - net  1.819.492 1.833.541 
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DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ (Devamı) 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlığının 1.127.044 TL’lik kısmının sağlayacağı 
faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde edilmesinin öngörülmemesi sebebiyle 
ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri aynı oranda azaltılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, 
yakın gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması sebebiyle ertelenmiş vergi varlığı karşılığı ters çevrilmiştir. Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli 
mali tabloları üzerinden hesaplanan mali karı 1.833.959 TL olup, söz konusu mali kar, aynı tutar 
nispetinde olmak üzere geçmiş yıllar zararları ile mahsup edilmiştir. Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi 
itibariyle kullanacağı geçmiş yıl zararı yoktur. 
 
Şirket’in devreden geçmiş yıl zararlarının sona erecekleri yıllar aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
2013 yılında sona erecek - 257.856 
2014 yılında sona erecek - 636.032 
 
 - 893.888 
 
Ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir: 
 
 2011 2010 
 
1 Ocak 1.833.541 711.674 
 
Cari dönem ertelenmiş vergi varlığının kayıtlara alınması (14.049) 1.121.867 
 
31 Aralık 1.819.492 1.833.541 
 
 
DİPNOT 36 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı 
ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır. 
 
 2011 2010 
 
Net dönem karı A 3.794.756 1.016.592 
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin  
  ortalama sayısı (tam değeri) (Dipnot 27) B 600.000.000 600.000.000 
 
Nominal değeri 1 kuruş olan hisse başına 
   100 adet hisse senedi karşılığında elde edilen  
   Kazanç (TL) A/B 0,63 0,17 
 
Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.  
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DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar 
bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 
 
a) İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar: 
 
i) İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 2011 2010 
 
 
Şişecam Dış Ticaret 5.257.461 6.156.240 
Paşabahçe Cam 4.469.479 6.286.751 
Paşabahçe Mağazaları 280.099 201.054 
 
 10.007.039 12.644.045 
 
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (462.526) (317.903) 
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 
    tahakkuk etmemiş finansal gider (28.359) (25.231) 
 
 9.516.154 12.300.911 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli ticari alacakların 
ortalama vadeleri 2 ay (2010: 2 ay) içerisindedir. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı 
ortalama yıllık etkin faiz oranları, ilgili para birimindeki ticari alacaklar için aşağıdaki gibidir:  
 
TL % 11,27 %6,68 
ABD Doları % 0,44 %0,29 
Avro % 0,52 %0,79 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar için yaşlandırma analizi 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ilişkili taraflardan ticari 
alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
Vadesi geçen alacaklar 4.153.770 7.252.564 
0-30 gün vadeli 2.646.641 2.433.199 
31-60 gün vadeli 2.715.743 2.615.148 
 
 9.516.154 12.300.911 
 



DENİZL İ CAM SANAY İİ VE TİCARET A.Ş. 
 
31 ARALIK 2011 TAR İHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI D İPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla vadesi geçen karşılık ayrılmayan ilişkili taraflardan ticari 
alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
0-3 ay arası 3.784.913 7.019.466 
3-6 ay arası 368.857 233.098 
 
 4.153.770 7.252.564 
 
Şirket yönetimi geçmiş tecrübeleri ve cari ekonomik koşulları göz önüne bulundurarak, şüpheli alacak 
karşılığı ayrılmamış mevcut alacakları için tahsilat riski öngörmemektedir. 
 
ii) İlişkili taraflardan di ğer alacaklar: 2011 2010 
 
Soda Sanayi A.Ş (“Soda Sanayi”) 899.227 72.564 
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.. (“Anadolu Cam”) 152.338 30.338 
Camiş Madencilik A.Ş. (“Camiş Madencilik”) 22.714 35.819 
Şişecam Dış Ticaret                                                                                              - 186.221 
Paşabahçe Cam Sanayi Ticaret A.Ş (“Paşabahçe Cam”)                                     - 30.903 
Diğer 11.317 1.413 
 
 1.085.596 357.258 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacakların vadeleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
0-30 gün vadeli 1.085.596 357.258 
 
b) İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar: 
 
i) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar: 2011 2010 
 
Camiş Ambalaj 276.614 247.927 
Şişecam Holding 70.825 61.583 
Şişecam Sigorta Hizmet.A.Ş (“Şişecam Sigorta”). 11.903 33.011 
Diğer 76.694 166.972 
 
 436.036 509.493 
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DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
31 Aralık 2011 ve tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçların vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 2011 2010 
 
0-30 gün vadeli 276.614 369.243 
31-60 gün vadeli 159.422 140.250 
 
 436.036 509.493 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara olan kısa vadeli ticari borçların ortalama vadeleri 2 ay  
(2010: 2 ay) içerisindedir. 
 
ii) İlişkili taraflara kısa vadeli di ğer borçlar:  2011 2010 
 
Şişecam Holding  6.496.943 11.568.738 
Şişecam Dış Ticaret 319.168 - 
Diğer 81.667 10.661 
 
 6.897.778 11.579.399 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket’in Şişecam Holding’e 6.496.943TL (2010: 11.568.738 TL) 
tutarında ticari olmayan diğer borçları mevcut olup söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı aylık 
ortalama %0,82’dir (2010: %0,71).  
 
c) İlişkili taraflar ile olan i şlemler: 
 
i) Ürün satışları: 2011 2010 
 
Şişecam Dış Ticaret 29.285.730 27.643.158 
Paşabahçe Cam 21.880.748 17.073.906 
Diğer 494.892 57.439 
 
 51.661.370 44.774.503 
 
Şirket üretmekte olduğu ürünlerin yurtiçi satışını grup şirketi olan Paşabahçe Cam’a yurtdışı satışını 
ise Şişecam Dış Ticaret’e yapmaktadır. 
 
ii) Finansal gelir:  2011 2010 
 
Paşabahçe Cam 193.611 177.148 
Soda Sanayi 49.849 184 
Diğer 52.616 20.473 
 
 296.076 197.805 
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DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
Finansal gelirler şirket’in grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacakları ile ilgili vade farkı 
gelirlerinden oluşmaktadır. 
 
iii) Alınan temettüler: 2011 2010 
 
Camiş Elektrik - 15.937 
 
iv) Mal alımları: 2011 2010 
 
Camiş Ambalaj 1.928.088 1.858.956 
Paşabahçe Cam 335.663 1.463.892 
Soda Sanayi 256.701 397.110 
Şişecam Dış Ticaret - 138.216 
Trakya Cam - 99.214 
Diğer 100.176 61.292 
 
 2.620.628 4.018.680 
 
v) Hizmet alımları: 2011 2010 
 
Şişecam Holding 693.663 632.586 
 
vi) Finansal giderler: 2011 2010 
 
Şişecam Holding 922.820 690.992 
Şişecam Dış Ticaret 60.985 9.126 
Diğer 13.005 6.652 
 
 996.810 706.770 
 
Finansal giderler şirket’in grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan borçlarından kaynaklanan ilgili 
faiz giderlerinden oluşmaktadır. 
 
vii) Komisyon gideri: 2011 2010 
 
Paşabahçe Cam 497.510 441.477 
Şişecam Dış Ticaret 144.745 120.000 
 
 642.255 561.477 
 
Şirket üretmekte olduğu ürünlerin yurtiçi satışını grup şirketi olan Paşabahçe Cam’a, yurtdışı satışını 
ise Şişecam Grup şirketlerinden Şişecam Dış Ticaret’e yapmaktadır. Şirket grup şirketleri aracılığı ile 
yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışı satışlarından dolayı komisyon ödemektedir. 
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DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
viii) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 
 
31 Aralık tarihinde sona eren dönemlerde üst düzey yöneticiler genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar 
aşağıdaki gibidir: 
 
 2011 2010 
 
Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar 475.330 715.836 
Kıdem tazminatı karşılık gideri 89.868 149.718 
 
 565.198 865.554 
 
a) İlişkili taraflar ile olan di ğer işlemler: 
 
Grup’un ana ortağı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile nihai ana ortağı T. İş Bankası A.Ş.’dir. 
 
i) T. İş Bankası A.Ş.’de tutulan mevduatlar: 2011 2010 
 
Vadeli mevduat 8.148.267 8.011.422 
Vadesiz mevduat 114.168 451.092 
 
 8.262.435 8.462.514 
 
ii) Kullanılan krediler: 2011 2010 
 
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. aracılığıyla 10.441.576 9.706.720 
T. İş Bankası A.Ş. - 2.289.130 
 
 10.441.576 11.995.850 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ  

 
Sermaye risk yönetimi  
 
Şirket’in sermaye yapısı 27 nolu notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye düzeltmesi farkları, 
hisse senetleri ihraç primleri, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ve geçmiş yıl zararlarını da içeren 
özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.  
 
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst 
yönetimi ve bağlı bulunulan Holding üst yönetimi tarafından değerlendirilir.  
 
Finansal risk faktörleri 
 
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı 
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. 
 
Şirket’in bağlı bulunduğu Holding’in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir 
şekilde sağlanmasından ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve 
büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden 
ve yönetilmesinden sorumludur. 
 
a) Kredi riski: 
 
Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan 
kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini 
yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket, yurtiçi pazarda satmak amacıyla üretmiş olduğu 
ürünlerin önemli bir kısmını, grup şirketi konumunda olan Paşabahçe Cam’a satmaktadır. Ayrıca, 
Şirket yurtdışı satışlarını yine bir grup şirketi olan Şişecam Dış Ticaret’e yapmaktadır. Nihai 
müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden maruz kalınan kredi riskleri Şişecam Dış Ticaret 
tarafından değerlendirilmekte, gerekli görüldüğü durumlarda alacaklar sigortalanmaktadır. Ticari 
alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik koşullar göz önüne alınarak 
değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak 
gösterilmektedir. Şirket söz konusu alacak riskini etkin bir şekilde yönettiğini düşünmektedir.  
 
İzleyen tablolar Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla kredi riskinin analizini 
göstermektedir: 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
2011  Alacaklar  
 
   Ticari Alacaklar (1)   Diğer Alacaklar  
 
 İlişkili  İlişkili  Bankalardaki  
 Taraf Diğer Taraf Taraf Di ğer Taraf Mevduat Diğer 
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kre di riski 
   (A+B+C+D+E) (2) 9.516.154 94.082 1.085.596 70.349 8.264.991 - 
 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.255.857 - - - - - 
 
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
      varlıkların net defter değeri 5.362.384 94.082 728.338 70.349 8.264.991 - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
      geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
      finansal varlıkların defter değeri (3) - - - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların  
      net defter değeri 4.153.770 - 357.258 - - - 
    - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 1.122.408 - - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
    - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) (462.526) (354.692) - - - - 
       - Değer düşüklüğü (-) 462.526 354.692 - - - - 
       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
    - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
       - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 
 
(1) Şirket’in ticari alacakları temel olarak el yapımı cam eşya ürünleri ve cam çubuk satışlarından doğmaktadır. 
(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
(3) Yoktur. 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
2010  Alacaklar  
 
   Ticari Alacaklar (1)   Diğer Alacaklar  
 
 İlişkili  İlişkili  Bankalardaki  
 Taraf Diğer Taraf Taraf Di ğer Taraf Mevduat Diğer 
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kre di riski 
   (A+B+C+D+E) (2) 12.300.911 60.865 357.258 42.396 8.466.713 - 
 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.836.018 - - - - - 
 
B. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
      varlıkların net defter değeri 5.048.347 60.865 - 42.396 8.466.713 - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
      geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
      finansal varlıkların defter değeri (3) - - - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların  
      net defter değeri 7.252.564 - 357.258 - - - 
    - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 1.565.096 - - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
    - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 317.903 338.243 - - - - 
       - Değer düşüklüğü (-) (317.903) (338.243) - - - - 
       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
    - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
       - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 
 
(1) Şirket’in ticari alacakları temel olarak el yapımı cam eşya ürünleri ve cam çubuk satışlarından doğmaktadır. 
(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
(3) Yoktur. 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEY İ 
(Devamı) 

 
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal araçların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 
2011  Alacaklar  
 
 İlişkili Taraflar Di ğer Taraflar Toplam 
 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 2.396.004 - 2.396.004 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 1.388.908 - 1.388.908 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 368.858 - 368.858 
 
 4.153.770 - 4.153.770 
 
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısım1.122.408 - 1.122.408 
 
 
2010  Alacaklar  
 
 İlişkili Taraflar Di ğer Taraflar Toplam 
 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 5.231.157 - 5.231.157 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 2.145.568 - 2.145.568 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 233.097 - 233.097 
 
 7.609.822 - 7.609.822 
 
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısım1.565.096 - 1.565.096 
 
b) Likidite riski: 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri 
ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket’in yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirli ğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda 
olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için 
müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin 
Şirket’e finansal herhangi bir yük getirmemesi için yoğun olarak çalışmakta ve de bankalarla yapılan çalışmalar 
sonucunda Şirket’in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri 
belirlemektedir. 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEY İ 
(Devamı) 

 
  2011  
 Sözleşme 
 Uyarınca 
 Nakit Çıkı şlar   1 - 5 yıl 
 Defter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arası 
Sözleşme uyarınca vadeler: Değeri (=I+II+III) kısa ( I ) arası (II) (III) 
 
Türev olmayan finansal 
   yükümlülükler  
Banka kredileri 10.441.576 10.863.698 724.920 736.529 9.402.249 
Ticari borçlar 2.685.641 2.696.852 2.696.852 - - 
Diğer borçlar 6.912.813 6.912.813 415.8706.496.943 - 
 
 20.040.030 20.473.363 3.837.642 7.233.472 9.402.249 
 
(*) Şirket yönetimi, işletme faaliyetlerinden sağlanacak nakit akışı ve dönen varlıkları göz önünde bulundurarak, söz 

konusu türev olmayan finansal yükümlülüklerin ödenmesinde herhangi bir güçlükle karşılaşılmayacağını 
öngörmektedir. 

 
  2010  
 Sözleşme 
 Uyarınca 
 Nakit Çıkı şlar   1 - 5 yıl 
 Defter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arası 
Sözleşme uyarınca vadeler: Değeri (=I+II+III) kısa ( I ) arası (II) (III) 
 
Türev olmayan finansal 
   yükümlülükler  
Banka kredileri 11.995.850 12.143.454 1.719.617 501.4029.922.435 
Ticari borçlar 3.066.976 3.082.110 3.082.110 - - 
Diğer borçlar 11.594.441 11.594.441 25.70311.568.738 - 
 
 26.657.267 26.820.005 4.827.430 12.070.140 9.922.435 
 
c) Piyasa riski: 
 
i) Döviz kuru riski 
 
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz 
pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli 
toplantılarda izlenmekte ve Şirket’in döviz pozisyonu kurlar yakından takip edilmektedir.  
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
  Yabancı Para Pozisyonu Tablosu  
  2011   2010  
 TL ABD  Diğer (TL TL ABD  Diğer (TL 
 Karşılığı Doları Avro Karşılığı) Karşılığı Doları Avro Karşılığı) 
 
1. Ticari Alacaklar 191.633 28.942 44.392 28.475 95.782 43.350 6.424 15.599 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 8.221.290 4.314.681 17.918 27.506 8.434.520 5.235.555 126.606 80.924 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
3. Diğer - - - - - - - - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 8.412.923 4.343.623 62.310 55.981 8.530.302 5.278.905 133.030 96.523 
5. Ticari Alacaklar - - - - - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
7. Diğer - - - - - - - - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - - - 
9. Toplam Varlıklar (4+8) 8.412.923 4.343.623 62.310 55.981 8.530.302 5.278.905 133.030 96.523 
 
10. Ticari Borçlar      (42.644)  - (17.450) - (35.757) - (17.450) - 
11. Finansal Yükümlülükler (1.488.729) (356.890) (333.333) - - - - - 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (534.962) (114.049) (122.373) (20.480) (420.619) (104.902) (122.373) (16.770) 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (2.066.335) (470.939) (473.156) (20.480) (456.376) (104.902) (139.823) (16.770) 
14. Ticari Borçlar - - - - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler (8.952.845) (4.312.603) (330.129) - (9.706.720) (4.965.846) (990.445) - 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) (8.952.845) (4.312.603) (330.129) - (9.706.720) (4.965.846) (990.445) - 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (11.019.180) (4.783.542) (803.285) (20.480) (10.163.096) (5.070.748) (1.130.268) (16.770) 
 
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ 
    (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - - 
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - - - - 
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - -- - - - - - 
20. Net yabancı Para Varlık (Yükümlülük) 
    Pozisyonu (9-18+19) (2.606.257) (439.920) (740.975) 35.501 (1.632.794) 208.157 (997.238) 79.753 
 
21. Parasal Kalemler net Yabancı Para  
    Varlık/ Yükümlülük Pozisyonu (UFRS 7.B23) 
     (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (1.117.528) (83.030) (407.642) 35.501 (1.632.794) 208.157 (997.238) 79.753 
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal  
    Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri     - - - - 
23. İhracat 30.605.678 5.805.764 7.757.574 681.211 27.093.902 5.875.460 6.905.593 4.614.285 
24. İthalat 3.516.464 587.400 979.805 12.476 774.599 189.840 244.608 - 



DENİZL İ CAM SANAY İİ VE TİCARET A.Ş. 
 
31 ARALIK 2011 TAR İHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI D İPNOTLAR   
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  
 
  Kar/(Zarar)   Özkaynaklar  
 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
2011 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 
 
ABD Doları’nın TL kar şısında %10 değerlenmesi halinde: 
 
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü (83.096) 83.096 - - 
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) (83.096) 83.096 - - 
 
Avro’nun TL kar şısında %10 değerlenmesi halinde: 
 
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (181.079) 181.079 - - 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro Net Etki (4+5) (181.079) 181.079 - - 
 
Diğer döviz kurlarının TL kar şısında  
   ortalama %10 değerlenmesi halinde: 
 
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü 5.598 (5.598) - - 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 5.598 (5.598) - - 
 
TOPLAM (3+6+9) (258.577) 258.577 - - 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  
 
  Kar/(Zarar)   Özkaynaklar  
 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
2010 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 
 
ABD Doları’nın TL kar şısında %10 değerlenmesi halinde: 
 
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 20.816 (20.816) - - 
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 20.816 (20.816) - - 
 
Avro’nun TL kar şısında %10 değerlenmesi halinde: 
 
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (99.724) 99.724 - - 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro Net Etki (4+5) (99.724) 99.724 - - 
 
Diğer döviz kurlarının TL kar şısında  
   ortalama %10 değerlenmesi halinde: 
 
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü 7.975 7.975 - - 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 7.975 (7.975) - - 
 
TOPLAM (3+6+9) (70.933) 70.933 - - 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 

DÜZEY İ (Devamı) 
 
ii) Faiz riski 
 
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden 
dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.  
 
  Faiz Pozisyonu Tablosu  
 2011 2010 
Sabit faizli finansal araçlar 
 
Finansal varlıklar 18.914.525 20.772.929 
Finansal yükümlülükler 20.040.030 26.657.267 
 
Değişken faizli finansal araçlar 
 
Finansal varlıklar - - 
Finansal yükümlülükler 10.441.576 9.706.720 
 
Şirket’in yapmış olduğu faiz duyarlılık analizine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, faiz oranlarında % 
1'lik bir artış söz konusu olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faiz oranlı kredilerden 
kaynaklanan faiz gideri sonucu net dönem karı 103.703 TL daha az olurdu (2010: net dönem zararı 97.791 
TL daha fazla olurdu). 
 
iii) Fiyat riski 
 
Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen el yapımı 
cam ürünleri ve cam çubuk sektöründeki rekabet ve hammadde fiyatlarından etkilenmekte olup, Şirket 
yönetimi tarafından sözkonusu fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını 
indirgemek amacıyla önlemler alınmaktadır. Şirket, yakın gelecekte hammadde fiyatlarında önemli 
derecede bir değişiklik beklememektedir, dolayısıyla hammadde fiyat riskinden korunmak için herhangi bir 
türev enstrüman kullanmamıştır ve benzer bir anlaşma da yapmamıştır.  
 
d) Sermaye riski yönetimi: 
 
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini 
azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için 
varlıklarını satabilir. 
 
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/ özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu 
oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin 
toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve ilişkili taraflara borçları ve diğer 
yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 
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DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 

DÜZEY İ (Devamı) 
 
 2011 2010 
 
Toplam borçlar 22.303.902 28.273.863 
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 6) (8.264.991) (8.466.713) 
 
Net borç 14.038.911 19.807.150 
 
Toplam kaynaklar 28.931.176 24.992.330 
 
Borç/ özkaynaklar oranı %49 %79 
 
Şirket yönetimi net borç/kaynaklar oranını ve borçluluk seviyesini, ihtiyatlı finansman stratejisi 
doğrultusunda mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutmayı hedeflemektedir. Öte yandan, Şirket 
yönetimi, net borç/kaynaklar oranını düzenli aralıklarla takip etmekte ve gerekli olduğunda 
güncellemektedir. 
 
 
DİPNOT 39 -  FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇE ĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBES İ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR) 

 
Finansal araçların sınıflandırılması 
 
Şirket sahip olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerini satılmaya hazır finansal varlıklar ile krediler ve 
alacaklar olarak sınıflandırmıştır. Şirket’in finansal varlıklarından nakit ve nakit benzerleri  
(Dipnot 6), ticari alacaklar (Dipnotlar 10 ve 37) ve diğer alacaklar (Dipnotlar 11 ve 37), krediler ve 
alacaklar olarak sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri 
üzerinden gösterilmiştir. Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıkları Dipnot 7’de belirtilmiştir. Şirket’in 
finansal yükümlülükleri, finansal borçlar (Dipnot 8), diğer finansal yükümlülükler  
(Dipnot 9), ticari borçlar (Dipnot 10) ve diğer borçlardan (Dipnot 11 ve 37) oluşmakta olup iskonto edilmiş 
maliyetleri ile taşınan finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak 
iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. 
 
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir 
cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.  
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
metotları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin 
yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa 
işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır: 
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DİPNOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇE ĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBES İ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR) (Devamı) 

 
Finansal varlıklar 
 
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari ve ilişkili 
taraflardan alacakların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin defter değerlerine 
yaklaştığı varsayılmaktadır. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet bedelleri 
üzerinden değerlenmiştir. 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı değerleri ile 
birlikte makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmekte olup dönem sonu 
kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
DİPNOT 40 - BİLANÇO TAR İHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2010: Şirket yönetim kurulu 15 Şubat 2011 itibariyle, Denizli, Honaz, Kocabaş Mevkii 
civarındaki 5.520 m2 atıl durumda bekleyen arsasını, 480.000 TL peşin bedelle satış kararı almıştır. Satış 
işlemi 25 Şubat 2011 tarihinde tamamlanmıştır). 
 
 
DİPNOT 41 -  FİNANSAL TABLOLARI ÖNEML İ ÖLÇÜDE ETK İLEYEN YA DA F İNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB İLİR VE ANLA ŞILAB İLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D İĞER HUSUSLAR 

 
Yoktur (2010: Yoktur).  

 
 
 
 
 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Olağan Genel Kurul Gündemi 
                 

 
1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi        

Verilmesi,      
 

2. Şirketimizin 2011 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları  
 ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması, 
 
3. 2011 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 

 
4. 2011 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi hakkında Karar Alınması, 

 
5. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Yapılan Atamaların Genel Kurul Onayına 

Sunulması,  
 

6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası, 
 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 
 

8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi, 
 

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 
 

10. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 
 

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’ nun 334 ve 335’ inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 
 

12. Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında  
Karar Alınması, 
 

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin 
“Ücretlendirme Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 
 

14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili 
Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 
 

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2012 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket’in “Kar Da ğıtım 
Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 
 

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket’in “ Şirket Bilgilendirme Politikası” Hakkında 
Ortaklara Bilgi Verilmesi, 
 

17. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi  
        Verilmesi, 
 

18. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 
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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”  ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ’deki 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 
sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve 
yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Denizli Cam Sanayii ve 
Ticaret Anonim Şirketi ’nin aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir. 

 
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 yönetimin DESİYAB – 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ele alınmasından sonra, Şirketin adı Denizli 
Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmi ştir. Desiyab tarafından başlatılan yenileme 
çalışmaları ve finansal yatırımlar Haziran 1984 tarihinde tamamlanmış ve ilk deneme üretimine 11 
Temmuz 1984 tarihinde başlanmıştır. 
 

- Denizli Cam 1994 yılında İMKB’ de 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  faaliyetlerine 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 40’ a 
yakın ülkeye ihraç edilmektedir. 

- Denizli Cam faaliyet gösterdiği sektördeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim 
anlayışını şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğuna 
katılımıyla birlikte bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle 
Avrupa’ nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasındaki konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim 
anlayışının en açık kanıtıdır. 

- Bu bağlamda, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, 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 Kurumsal 
İnternet Sitesi pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, 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”  ile bu Tebliğde değişiklik 
yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ’deki Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında çalışmalar 
başlatılmış ve yapılan çalışmaların detayı raporun ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 

 
1 –PAY SAHİPLERİ 

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolayla ştırılması  

 
 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Mukaveleye ve diğer Şirket içi düzenlemelere 

uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit 
muamele edilmektedir.  

 
Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar 
çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, 
merkezi bir anlayış benimsemiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu 
bağlamda, Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm 
yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda,  Ana Şirket 



 

 

Şişecam Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Birimi’nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.  
 
a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 

sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmıştır. 
b) Genel Kurul Toplantıları yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere 

uygun olarak yapılmıştır. 
c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlanmıştır. 
d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine 

gönderilmesi sağlanmıştır. 
e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun 

gözetilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır. 
f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur. 
g) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir. 
h) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinin güncellenmesi yapılmış ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere 

pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşımları sağlanmıştır. 
i)  Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel  olarak 
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. 

j) SPK’nın Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP 
(Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB’ye bildirerek kamu bilgilendirilmiştir. 

k) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket’in 
ilgili birimlerinin dikkatine sunulmuştur. 

 
Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri 
 

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail 
Nihat Zencir Maliyet Muhasebe Şefi 0258 295 40 27 nzencir@sisecam.com.tr 
M. Sırrı Vardar Muhasebe Müdürü 0258 295 40 17 msvardar@sisecam.com.tr 

 
1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım 
yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşmede bilgi alma 
haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve 
haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak 
kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve 
düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Bilgilendirme ve kamunun 
aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; faaliyet grupları, ürünler, yıllık ve ara 
dönem faaliyet raporları, ortaklık yapısı, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, 
ticaret sicil bilgileri, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı, Genel Kurul Toplantı gündemleri, Genel 
Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul katılanlar cetveli, vekaleten oy kullanma formu, izahname ve 
halka arz sirküleri, Bilgilendirme Politikası, yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi’nin sürekli olarak 
güncel tutulmasına azami özen gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket 
yetkilileri tarafından basın-yayın organlarına verilen röportajlar, mülakatlar ve üçer aylık dönem 
sonlarında faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklamaları, Şirket Kurumsal İnternet 
Sitesi içerisindeki  “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

  
Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile 
düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kurul’dan kanunda öngörülen 
halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi 
atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde 
herhangi bir talep olmamıştır. 

 
1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı 

 
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul 
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. 

 
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması 
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine 
duyurulmaktadır. 
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden 
pay sayısı ve oy hakkı, 

b) Şirket’in ve Şirket’in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 
veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim 
ve faaliyetlerindeki değişiklikler, 

c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin azli, değiştirilmesi veya seçimi 
varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday gösterilecek kişiler 
hakkında bilgi, 

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, 

e) Gündemde Esas Sözleşme değişikli ği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, 
Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

 
(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, Yönetim Kurulu üyeliklerine 
aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, 
Şirket ve Şirket’in ili şkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine 
sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini 
etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 
1 hafta içerisinde Şirket tarafından kamuya açıklanmaktadır. 

 
Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir 
ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, 
“çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.  

 
Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak 
iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate 
alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.  

 
Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak 
şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir.  Bu kapsamda,  Genel Kurul saatleri, trafik, 
ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve Genel Kurulların trafiğin 
yoğun olmadığı saatlerde yapılmaktadır. 

  
Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmekte ve pay sahiplerine eşit şartlar 



 

 

altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul toplantısında pay 
sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında 
cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek 
kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler 
Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.  

 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin önceki Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu 334. Ve 335. maddeleri 
kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa 
gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmektedir.   

 
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri 
yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır. 

 
Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP) aracılığıyla açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay 
sahiplerinin Genel Kurul ilan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, 
genel kurul dokümanları olarak Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır.  

 
SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 10 hafta içinde 
kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha kısa sürede açıklamaktadır.  
 
Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu olması halinde, 
mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 
gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili İlkesi için, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel 
Kurul öncesinde, gerekli esas sözleşmede değişiklikleri yapılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.  

 
Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem 
maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat 
sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul tutanakları Şirket Kurumsal 
İnternet Sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine 
açık tutulmaktadır. 

 
Dönem içinde 08 Nisan 2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yüzde 57,67 nisapla, 
toplanmıştır.  

 
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda; 
- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul Toplantısında kendisini vekil 

vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları, 
- Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, 

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikli ği yapılacaksa tadil metninin eski 
ve yeni şekli Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Şirket Merkezinde ve 
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı, 

- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız için vekalet formu örneğini Şirket’in Kurumsal 
İnternet Sitesi’nden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 tebliğinde 
öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz 
etmeleri gerektiği, 

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında 
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemelerine uygun olarak, MKK nezdinde kendilerini 
Blokaj Listesine kayıt ettirmelerinin zorunlu olduğu ve Blokaj Listelerinde yer almayan 
hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı,  

- Genel Kurul’a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate 
alınabileceği, hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisselerini 
kaydileştirmek üzere Şirket adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Camiş Menkul Değerler 
A.Ş.’ne müracaat etmeleri gerektiği, belirtilmektedir. 



 

 

 
1.4 Oy Hakkı  

 
Genel Kurul Toplantıları’nda oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve 
sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı 
sağlanmaktadır.  

 
Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas 
Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı i ştirak ilişkisi, beraberinde bir 
hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı i ştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, 
çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı i ştirak ilişkisi içerisinde bulundukları Şirket’in Genel 
Kurul’larında oy haklarını kullanmazlar.   

 
Pay Sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan 
veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay 
sahibi Genel Kurul’da ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden 
fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy 
kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir. 

 
1.5 Azınlık Hakları 

 
Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.  Birikimli oy yöntemine Esas Mukavelede yer 
verilmemiş olup, 2011 yılında bu konularda Şirket’e ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.  

 
1.6 Kar Payı Hakkı 

 
Şirket Ana Sözleşmesinde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kar 
Dağıtım Politikası Faaliyet Raporu’nda yer almakta ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da 
kamuya duyurulmaktadır.  

 
Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantı 
tarihinden en az üç hafta önceden KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, Şirket Kurumsal 
İnternet Sitesi aracılığıyla da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nun, Genel 
Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım 
şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulmaktadır. 

 
1.7 Payların Devri 

 
Şirket Esas Sözleşmesinde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar 
ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.  

 
2.- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 

 
SPK’nun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı “ 
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile payları borsada işlem gören 
ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik Bilgilendirme Politikası oluşturulması ve Şirket 
internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.  

 
Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu’muzun 2 Nisan 2012 tarih ve 06 sayılı toplantısında 
onaylanan “Bilgilendirme Politikası” Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan “Yatırımcı 
İlişkileri” bölümünde kamuya duyurulmuştur.     

 
Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu 
bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Yönetim Kurulu’nun 
veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla 



 

 

toplantılar düzenleneceğini, Şirket’e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini 
ve benzeri hususları içermektedir.  

 
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 
yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle 
kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve Şirket Kurumsal 
İnternet Sitesinde kamuya açıklanmaktadır.  

 
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı 
veriler de açıklanır. Açıklanan bu bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı ve yanıltıcı öngörüler 
içermemektedir. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların 
gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal 
gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına 
ili şkin esaslar Bilgilendirme Politikası’nda yer alır. 

  
Halihazırda Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere, Muhasebe Müdürü M. Sırrı 
VARDAR ve Maliyet Muhasebe Şefi Nihat ZENCİR yetkilendirilmiştir.  

 
2.2 Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği  

 
Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli 
iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirket’in 
Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler 
Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan 
bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, 
çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. 

 
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret 
sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, 
değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas 
Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve 
halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı 
tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve 
duyurularda yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde 
yer verilmektedir.  

 
Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay 
sahibi bulunmamaktadır. 

 
Ortaklar             TL     % 
T.Şise ve Cam Fabrikaları A.Ş.  1.565.217,36  26,09 
Soda Sanayii A.Ş.     973.043,47  16,22 
Paşabahçe Cam San ve Tic. A.Ş.     521.739,12      8,69 
Denizli Cam San.ve Tic.Mensupları Yard.Vakfı     400.000,00    6,67 
Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği     144.343,49    2,40 
Diğer     2.395.656,56  39,93 

Toplam      6.000.000,00  1100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.3 Faaliyet Raporu 
 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.  

 
Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık 
faaliyet raporlarında; 
a) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişlerinde Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, 
b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen görevlerine, 
c) Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin söz konusu 

toplantılara katılım durumuna,  
d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya, 
e)  Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,  
f)  Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,  
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket 

faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir. 
 
SPK’nun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı 
“Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” Şirket ya da Şirket nam veya 
hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan 
ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesinin oluşturulması yükümlülüğü getirilmiştir. 
Bu kapsamda, 1 Mayıs 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket bünyesinde “İçsel Bilgilere Erişimi 
Olanlar Listesi” oluşturulmuştur. Ayrıca, içerden öğrenilen bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili 
mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz 
dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla, listede yer alan kişiler yazılı 
olarak bilgilendirilmiştir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin şirket 
organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.  
 
Bu kapsamda, Denizli Cam’ın bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile 
ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Grup 
Başkanları, Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Yardımcılarının yanı sıra, Denizli Cam’ın bütününe 
ili şkin bilgiye erişimi bulunan ve finansal raporlar, stratejik hedefler ve benzeri unsurları makro 
düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisinde olan Denizli Cam mali ve finans bölüm 
yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir. 
Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek 
düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece şirketin bir bölümü hakkında bilgiye sahip 
olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve 
içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. 

 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nın 9 Haziran 2011 tarih ve 556 sayılı “SPK Düzenlemelerine 
Yönelik Yeni Uygulamalar” konulu genel mektubu gereğince de, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler 
listesi 11 Ekim 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Merkezi Kayıt Sistemi (MKS)’ne 
aktarılmış olup, listelerde yapılan değişiklikler i şlem tarihlerinde güncellenmektedir. Rapor tarihi 
itibariyle, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi kapsamında toplam 90 kişi mevcut olup, liste 
kapsamında yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket üst düzey yöneticilerinin isim ve 
görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adı ve Soyadı Görev Unvanı 
Azmi Taner UZ Yönetim Kurulu Bşk. 
Ahmet Okan  Başkan Yardımcısı 
Ali Sedat Daloğlu Üye 
Abdülkadir Demir  Üye 
Asuman Akman  Üye 
Mediha İnce  Üye 
Nuray Şengül  Üye 
Tuncer Engin  Denetleme Kurulu Üyesi 
Adem Oklu  Denetleme Kurulu Üyesi 
Mehmet Rabuş  Genel Müdür 
Tamer Haldenbilen  Üretim Müdürü 
Adil Oğuz  Malzeme ve Üretim Planlama Müdürü 
Hakan Pehlivaner  Mühendislik Hizmetleri Müdürü 
M.Sırrı Vardar  Muhasebe Müdürü 
Mehmet Sarıkaya  İnsan Kaynakları Müdürü 
   
   
   
   
   
   
   

3. MENFAAT SAH İPLERİ 
3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 

 
Menfaat sahipleri, Şirket’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, 
alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya 
çıkar gruplarıdır.  Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı 
sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve 
karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 
çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır. 
Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında 
bilgilendirilir. Şirket, menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 
işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur. 
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla 
çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün 
olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması 
hedeflenmektedir.  

 
3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi  
 
Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin 
Şirket yönetimine katılımı desteklenmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli 
kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. 
 
3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası   
 
Şirket’in İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme 
sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve 
hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler insan 
kaynakları birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.  
 
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit 
fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Dönem içinde Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda 
herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.  
 



 

 

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini 
arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik Şirket’in finansal 
durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş 
alışverişinde bulunulmaktadır.  

 
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya 
temsilcilerine bildirilmektedir. Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmaktadır.  
 
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara 
duyurulmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat 
edilmektedir.  
 
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanların Şirket içi fiziksel, 
ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. 

 
3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler   
 
Şirketimiz, öncelikle “insan odaklılık” ve “güven kurumu” olma niteliğindeki değişmez değerleri 
çerçevesinde ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, 
değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, mal ve hizmet 
pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve 
tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, 
müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri 
iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca, Ticari sır kapsamında, 
müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. 

 
3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk   
3.5.1 Sosyal Sorumluluk 

 
Şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek 
kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel 
unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. 
Amacımız; Topluluğumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi 
anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır. 

 
3.5.2 Etik Kurallar  
Ana Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, 
tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları 
yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer 
paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 
 
Etik Kuralların genel çerçevesine aşağıda yer verilmektedir. 

 
1. Genel İlkeler 
-  Şişecam Topluluğu’nda; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan 

ili şkilerde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilir. 
-    Şişecam Topluluğu tüm paydaşlarına karşı şeffaf ve açıktır. 
-  Şişecam Topluluğu’nda; din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi 

nedenlerle paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranılır, 
önyargılı davranışlardan kaçınılır. 

-  Şişecam Topluluğu’nda; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına   
özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. 

-    Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve 
düzenlemeleri yakından takip eder, yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır. 

 
 
 



 

 

2. Sorumluluklar 
Şişecam Topluluğu Etik Kurallarının Topluluk genelinde etkin bir şekilde uygulanmasından en üst 
seviyede Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çalışanları 
Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. 

 
3. Uygulamalar 
-  Şişecam Topluluğu’nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen 

gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları 
Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve korurlar. 

-  Şişecam Topluluğu’nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. 
Topluluğa ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulanır ve bu 
bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler 
alınır. 

-  Şişecam Topluluğu’nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler 
çerçevesinde Topluluk menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir. 

-  Şişecam Topluluğu’nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul 
ölçüleri aşan hediyeler kabul edilmez. Ancak Topluluğu temsilen katılınan toplantı veya 
seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir. 

-   Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları ile iş 
ili şkisi kurulması gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez. 

-   Şişecam Topluluğu’nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet 
kuralları dikkate alınır, yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere 
karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde olunmaz. 

-   Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu’nda; faaliyet gösterilen 
ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalarına uyulur. 

-  Şişecam Topluluğu’nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi 
kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, 
resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez. 

 
4. Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum 
 
Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uyum konusunda azami özeni gösterir. 
İletişim kanalları etkin kullanılmak suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kuralların gözetildiği 
izlenir. 

 
4 YÖNETİM KURULU 
4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi    
 
Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun 
düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını 
gözeterek, Şirketi idare ve temsil eder.  
 
Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket’in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal 
kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler, Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin 
mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. 

 
4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   
 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim 
Kurulu Üyeleri aralarından Başkan ve Başkan Vekili seçilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu 
bünyesindeki komitelerine Başkan ve Üye seçimi de yapılmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 
risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 
şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak 
oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 



 

 

etkinliğini gözden geçirilmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında 
faaliyet raporunda bilgi verilmektedir. 

 
Şirket’in risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Risk 
Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlükleri 
tarafından koordine edilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında 
karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve 
bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini 
hedeflemektedir.  

 
Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için “Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi 
Yönetmeliği” ve “Risk Politikaları” 2007 yılında yürürlüğe alınmış, bu yönetmelik ve politikalar 
doğrultusunda; Risk Kataloğu’nda yer alan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve 
önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü 
faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Şirket ve bağlı kuruluşlarının 
faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, Şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç 
Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim 
Kurulu’na raporlanmaktadır 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, 
Şirket imza sirkülerinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasaların öngördüğü şekilde 
tescil ve ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin 
korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol 
oynar ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde 
olmaktadır. 

 
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı   

 
Esas Sözleşmeye göre Şirket işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde ortaklar arasından seçilen en fazla yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. Yönetim Kurulu’nda, 2011 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen 
bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır. 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul 
Toplantısında Esas Sözleşme değişikli ği yapılarak, Yönetim Kurulu’nda Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen kriterlere uygun bağımsız üye seçimi yapılacaktır. Mevcut 
Yönetim Kurulu bünyesinde “Aday Gösterme Komitesi” bulunmaması nedeniyle, bağımsız üye 
adayları “Denetimden Sorumlu Komite” tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde öngörülen esaslara göre belirlenmiş ve Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Yönetim 
Kurulu bağımsız üye aday listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Ayrıca, 2012 
yılında yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacak Esas Sözleşme değişikli ği ile her 
durumda Yönetim Kurulu’na 5 üyeden az olmamak koşulu getirilecektir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar 
almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan 
sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler 
bulunmaktadır.  İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde 
Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan 
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada görevli olmayan 
üyelerden oluşmaktadır.   
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları’nı müteakip, görev bölümüne ilişkin 
karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. 
Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu’nda aşağıda isimleri belirtilen 7 icracı olmayan üye bulunmaktadır.  

 
 
 
 
 



 

 

Adı ve Soyadı                                                 Görevi                         
Azmi Taner Uz          Yönetim Kurulu Başkanı   
Ahmet Okan     Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı 
Ali Sedat Daloğlu     Üye 
Asuman Akman                      Üye 
Abdülkadir Demir                     Üye 
Mediha İnce     Üye 
Nuray Şengül     Üye 
 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları 
adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 
334. Ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. 
 
2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri belirli pay sahiplerini temsilen seçilmiş olup, Yönetim Kurulu 
Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu’nda kadın üye olarak Asuman 
Akman, Mediha İnce, Nuray Şengül bulunmaktadır.      
 
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 
 
Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum 
gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Başkan'ın bulunmadığı 
zamanlarda, Yönetim Kurulu’na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa, yönetim 
Kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim 
Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda 
bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit 
olunabilir.  

 
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı 
sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine 
sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı’na gündemde 
değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim 
kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nda her 
üyenin bir oy hakkı vardır.  
 
Yönetim Kurulu’nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun 
olarak görevli Şirket personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. 
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını 
sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif 
kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy 
kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2011 yılında gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama 
yapılmamıştır.  
 
Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya İstanbul’ da yapılmakta olup, önemli nitelikteki 
Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Kamuya duyurulan metin, Şirket 
Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmaktadır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.4.7’deki ilişkili taraf işlemleri ve 
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenleme için, Esas Sözleşme 
değişikli ği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 



 

 

Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bu şirketlerin 
yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu 
görevleri alması sınırlandırılmamıştır. 

 
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmede yer verilmesine ilişkin olarak yapılacak 
Esas Sözleşme değişikli ği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. 

 
4.5 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler   
 
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla 
“Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. 2011 yılı için Asuman Akman (Başkan), Mediha 
İnce Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilmişlerdir.  
 
Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede 
görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir. 
 
Yönetim Kurulu bünyesinde  “Aday Gösterme Komitesi” bulunmaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim 
İlkeleri madde 4.3.8 numaralı ilkenin uygulanmasında bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının 
belirlenmesi SPK’nun Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 
Hakkında Tebliği çerçevesinde oluşturulmuş mevcut Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine 
getirilmiştir.   
 
2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip oluşturulacak 
komitelerde Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’de belirtilen zorunlu ilkeler uygulanacaktır.  

 
4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  
 
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği 
üzere her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirketimizin 08 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen 
2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek aylık ücretleri 
belirlenerek kamuya açıklanmıştır. 
 
Şirket Genel Müdürü ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere 
doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme 
yapmamaktadır. Şirket Genel Müdürü ve Diğer 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 ve Üst Düzey Yöneticisine 2011 yılında toplam 475.330 TL ödeme 
yapılmıştır. 

 
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. 

 
 


