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YÖNETİM KURULU MESAJI  
 

 

 

 

Değerli Ortaklarımız: 

 

40.faaliyet yılını tamamlayan DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’nin 01.01.2013–31.12.2013 

dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: II, No: 14.1 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 (emek yoğun üretim) tarzında soda (kristalin) camından ev 

eşyası, kristal camından ev eşyası ve avize taşı yapımında kullanılan cam çubuk üretimi yapmaktadır. 

Şirketimiz ülke ekonomisinin güçlenmesine olan katkısını artırmak ve ortaklarına değer yaratmak olarak 

üstlendiği görev ve sorumluluklarını 2013 yılında da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen 

göstermiş ve 40. faaliyet yılını da başarıyla tamamlamıştır. 

Saygılarımızla, 

 
Yönetim Kurulu Adına  

Başkan  

 

Cemil TOKEL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KISACA DENİZLİ CAM 

 
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, Şirket’in adı Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim 

Şirketi olarak değiştirilmiştir. 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. 

 

Şirket İletişim Bilgileri 

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

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

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

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

- Şirket mersis no: 0292001255300010 

 

İhracat: 
 

Denizli Cam ürünleri, gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzakdoğu başta olmak üzere, 5 kıtada 40’a yakın 

ülkeye ihraç edilmektedir. 

En çok ürün ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında 

 

- Danimarka 

- ABD 

- Almanya 

- İtalya 

- Fransa 

- İsveç  

- İngiltere 

- Belçika 

- Çek Cumhuriyeti 

- Çin Halk Cumhuriyeti 

- Kanada 

- Norveç 

- Lübnan 

- Hong Kong 

- Avusturya 

- Yunanistan 

- Pakistan 

- Azerbaycan 

- Finlandiya 

- Portekiz 

- İspanya 

- Avustralya 

- İrlanda 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. 

 

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


 

 

2013 YILI ÖNEMLİ FAALİYETLERİMİZ 
 

Denizli Cam faaliyet gösterdiği sektördeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğu’na katılımıyla birlikte 

bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü  yüksek faaliyetleriyle Avrupa’nın ve dünyanın seçkin 

üreticileri arasındaki konumunu, 2013 yılı içinde güçlendirerek sürdürmüştür.  

 

Kalite ve Çevre Faaliyetleri: 

 

- Toplam kalite hedefimize ulaşmada şirket imajımızın güçlendirilmesinde basamak olarak gördüğümüz kalite 

yolculuğumuzda, Eylül 1998 de ISO-9002 kalite yönetim belgesini alarak başladık. Kasım 2013’ de 

geçirdiğimiz başarılı bir gözetim tetkiki sonunda Eylül 2015 tarihine kadar geçerli yenilenen TS EN ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgemizle, üretim kalitesi ve müşteri memnuniyeti her aşamada, en üst 

düzeyde tutulmaktadır.  

 

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

sağlamaya yardımcı olacak Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamalarını sürekli iyileştirerek devam 

ettirmektedir.” ÇYS çalışmalarımız kapsamında; 

 

Amacımız; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, 

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

konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmektir. 

 

 - Şirketimiz, TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkikinin başarı ile tamamlanması ile Ekim 2015 yılına     

kadar geçerli TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesini almıştır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri: 

 

- Denizli Cam’da uygulanan iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile riskler kontrol altında tutulmaktadır.İş sağlığı ve 

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

altında tutulması sonucu Denizli Cam’da: 

 

-Hastalık ve sakatlıkları azaltarak çalışanların işlerini sağlıklı yapması, 

-İşçilerin işyeri ile bütünleşerek işyerine güvenmesi ve veriminin artması, 

-Kaynakların etkin kullanılması ile katma değer ve para tasarrufu, 

  -İşyerinde olabilecek yangın vb. gibi olayların önlenmesinde ve doğal afetlere karşı hazırlanan                                                                                                                                                                                      

acil  durum planı ile tesisin ve insanların güvenliği 

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

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

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

 
Mevcut durumda uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2012 yılında TSE tarafından TS 18001 İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilmiştir. Kasım 2013’ de geçirdiğimiz başarılı bir gözetim 

tetkiki sonunda Eylül 2015 tarihine kadar geçerli yenilenen TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

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

 

Acil Durum Planı (ADP) Faaliyetleri : 
 

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

Sistemi uygulamaları kapsamında, iş sürekliliğinin ve organizasyondaki kritik iş fonksiyonlarının devamlılığını 

sağlamak amacıyla Acil Durum Prosedürü, Acil Durum Planı, Acil Durum Talimatları ve Acil Durum Ekipleri 

Listesi oluşturulmuştur. Sistemin sürekliliği ve sorumluluk bilinciyle her yıl olduğu gibi yine AKUT ile 2013 

yılında devam eden işbirliğimiz kapsamında; 

 

-İşletme ziyareti ve risk değerlendirmesi, 

-Acil Durum Tatbikatı, 

-Acil Durum Eğitimleri,yapılmıştır. 



 

 

 

Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Faaliyetleri 

 

- Faaliyet gösterdiğimiz sektörde kalite ve müşteri memnuniyeti başlıca önceliğimizdir.Kalite Şefliği 

bünyesinde müşterilerimizin istek ve şikayetleri enkısa sürede değerlendirilmektedir. Müşterilerimizin 

beklentileri doğrultusunda değişime ve gelişime önem vermek ve bu politikamızı sürdürmek için sürekli 

seminerlere katılım sağlanmakta, sektördeki seçkin müşteri gruplarına fabrika tanıtım gezileri 

düzenlenmektedir. 

 

Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar 

 

2013 Ocak-Aralık döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır. 

 

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki 

Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı 100.000 TL’dır 

(31 Aralık 2012: 102.150 TL) 

 

Şirket aleyhine açılan davaların kaybedilme olasılığı düşük görüldüğünden karşılık ayrılmasına gerek 

duyulmamıştır. 

 

İşletmenin Finansman Kaynakları 

 
Denizli Cam’ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçi ve yurtdışında 

kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır.  

 

Denizli Cam, Ocak-Aralık 2013 döneminde işletme sermayesi ihtiyacını, faaliyetleri sonucu yaratılan fonlardan 

karşılamakla beraber 1 Ağustos 2013 tarihinde 120 gün vadeli 1.000.000 EUR tutarlı Eximbank kredisi 

kullanmıştır. Kredinin Kasım2013 ayında geri ödemesi yapılmıştır. 

 

Aynı dönemde 2013 yılına devreden 4.333.333 $ ve 333.333 € tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 

 

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kullanmış olduğu bir kredi olmamakla beraber, kısa vadeli kredilerde 

bulunan 321.137 Türk Lirası tutarındaki kredi, SGK primlerinde ödenmesi için kullanılan faizsiz spot kredidir. 

 

Teşviklerden Yararlanma Durumu 

 

- İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 

 
Şirket, 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında  bölgesel uygulama 

kapsamında gerçekleştireceği yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 

çerçevesinde, almış olduğu yatırım teşvik belgesinden Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi 

İndirim Oranı (%40) ve Yatırıma Katkı Oranı(%15) istisnalarından yararlanılacaktır. 

 

-AR-GE Projesi Uygulaması 

 

“Züccaciye Cam Üretimi Esnasında Oluşan Tehlikeli Hammadde Atıklarının Tekrar Geri Dönüşümünün 

Sağlanması İçin Bir Sistemin Tasarımı ve Prototip İmalatı” başlıklı projemiz, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik 

Destek Programları kapsamında “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Yenilik Destek 

Programlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili destek programının Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmesi 

uygun bulunmuş olup, 4 dönemden oluşan projenin 1. 2. ve 3. dönem mali raporlarına istinaden 41.787 TL 

teşvik alınmıştır. 4. dönem mali raporu TÜBİTAK’ a sunulmuş olup inceleme süreci devam etmektedir. 

 



 

 

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar 

 
Denizli Cam, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler 

doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm 

tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

 

Bu kapsamda, Şirket çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, sosyal yardım paketi, eğitimi teşvik, bireysel 

emeklilik katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaşım, giyim ve gıda yardımı gibi menfaatler 

sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı 

ödenmektedir. 

 

Bu dönemde, toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. 

 

Yürürlükte bulunan XV. Dönem toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2013 tarihinde sonra ermiş ve T. 

Çimse-İş Sendikası ile 01.01.2014-31.12.2015 dönemlerini kapsayan XVI. Dönem toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri devam etmektedir. 

 

Diğer İdari Faaliyetler 

 

- Şirketimizde yönetici, teknik personel, saat ücretli personel ile birlikte 126’sı çırak olmak üzere                                       

toplam 660 kişi çalışmaktadır. 

 

- 31.12.2013 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. 

  

- Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmak amacı ile 2013 yılında kişi başına 18,09 saat eğitim 

gerçekleşmiştir. 

 

- 2013 yılında; beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek, özgün, 414 adet yeni tasarımla ihtisas fuarlarına katılım 

sağlanmıştır. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 YÖNETİM 

 

Yönetim Kurulu: İki üyenin bağımsız olduğu Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır . 

 

Adı Soyadı                Görevi                                      Süresi        
Cemil Tokel(

1
)                       Yönetim Kurulu Başkanı    16.05.2015 

Mediha İnce  (**),(***)   Başkan Vekili            16.05.2015 

Murat Tuncay                        Üye       16.05.2015 

Abdülkadir Demir    Üye       16.05.2015 

Üzeyir Baysal (*),(**),(***)   Bağımsız Üye         16.05.2015 

Didar Sevdil Yıldırım (*),(**),(***)   Bağımsız Üye        16.05.2015 

 

(*)  Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, 

(**)  Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, 

(***)  Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini oluşturmaktadır. 

 

(
1
) 02.01.2014 tarihinde istifaen ayrılan Sayın Azmi Taner Uz’un yerine Sayın Cemil Tokel atanmıştır. 

 

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda; 

 
 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Üzeyir Baysal (Başkan), Sayın 

Didar Sevdil Yıldırım (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,  
 
 Sayın Üzeyir Baysal (Başkan), Sayın Didar Sevdil Yıldırım (Üye) ve Sayın Mediha İnce (Üye) 

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

Erken Saptanması Komitesi üyeliğine  

seçilmeler ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Özel Durum 

Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12 

ve 13. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişi 

 

Cemil Tokel 
 

(43) Cemil Tokel Yükseköğrenimini Humberside Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 

 

Cemil Tokel 1992 yılında Paşabahçe Tic. Ltd. Şti'de Yurtdışı Satış Temsilcisi olarak Şişecam Topluluğu’na 

katılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli kademelerde görev alan Tokel, 01.02.2012 tarihinde Pazarlama ve Satış 

Başkan Yardımcılığı görevine,  02.01.2014 tarihinde ise Cam Ev Eşyası Grubu Başkanlığı görevine atanmış 

olup halen bu görevini sürdürmektedir. 

  

Cemil Tokel yukarıda belirtilen görevinin yanı sıra, Paşabahçe Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 

Trakya Glass Bulgaria EAD.  Başkan Vekili, Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,   Paşabahçe 

Glass GMBH Direktörü, Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Paşabahçe Usa Inc. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arc Paşabahçe Food Service llc. Yönetim Kurulu Üyesi,  Paşabahçe 

Investment B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, OOO Posuda Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Cemil Tokel bağımsız üye değildir. 



 

 

 

Mediha İnce 
 

(57)Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan İnce 1979 yılında Sinop Cam 

San. ve Tic. A.Ş. Muhasebe bölümünde işe başlayarak Şişecam topluluğuna katılmıştır. 

 

Sırası ile Sinop Cam Muhasebe Şefliği, Teknik Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.’de İnsan ve Finans Kaynakları 

Müdürlüğü, Paşabahçe Cam Sanayii Tic. Ltd. şirketinde Bütçe Müdürü olarak görev aldıktan sonra 1997 yılında 

Cam Ev Eşyası Grubu Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü görevine atanmıştır. 31.12.2012 tarihinden itibaren 

Cam Ev Eşyası Mali İşler Direktörlüğüne atanan Mediha İnce halen bu görevi sürdürmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen görevlerinin yanı sıra son on yıldır Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş., Camiş 

Ambalaj A.Ş., Paşabahçe İnvestment BV., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş.de yönetim 

kurulu üyeliği ,Denizli Cam San.ve Tic.A.Ş.de Denetimden Sorumlu komite üyesi olarak yönetim kurulu 

üyeliği yapmaktadır. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Mediha İnce bağımsız üye değildir. 

 

Abdülkadir Demir 
 

(50)1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Demir İnönü 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yüksek Lisans yapmıştır. 

 

1987 yılında Kayseri Kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır.1988 yılında bir yıl İngiltere Bristol kentinde 

İngilizce ve mesleki eğitim çalışmaları yapmıştır. Sırası ile 1989 Kars Ardahan Kaymakam vekili, 1990 Çorum 

İskilip Kaymakam vekili, 1990-1991 Gümüşhane Kelkit Kaymakamı, 1991-1993 Malatya Kuluncak 

Kaymakamı, 1993-1997 Yozgat Şefaatli Kaymakamı,  1997-2001 Antalya Finike Kaymakamı, 2001-2002 

Mülkiye Müfettişi, 2002-2005 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi, 2008 -2011 yıllarında Erzincan Valisi 

olarak görev yapmıştır. 

 

11.08.2011 tarihinden itibaren Denizli Valisi olarak görevini sürdürmektedir. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Abdülkadir Demir bağımsız üye değildir. 

 

 

Murat Tuncay 
 

(44)Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu olan Tuncay 1997 yılında T.İş Bankası A.Ş. Sahabiye 

Kayseri Şubesinde iş hayatına başlamıştır. Bankanın Kayseri Şubesi ve Kayseri Kurumsal Şubesinde değişik 

unvanlarla görev yapmıştır.. 

 

2007 yılında Organize Sanayi Kayseri Şubesi, 2010 yılında Sivas Caddesi Kayseri Şubesi Müdürlüğü görevini 

üstlenen Murat Tuncay  2012 Temmuz ayından bu yana     T. İş Bankası A.Ş. Denizli Ticari Şube Müdürlüğü 

görevini sürdürmektedir.  

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Murat Tuncay bağımsız üye değildir. 

 

Üzeyir Baysal 

(52)1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 

Çalışma hayatına 1985 yılında Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu’nda Murakıp Yardımcısı olarak 

başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında aynı kurumda Bankalar Yeminli Murakıplığı görevini yerine getirmiş, 

1996 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Baş Murakıplığı görevine 

getirilmiştir. 30.03.2012 tarihi itibariyle bu görevinden emekliye ayrılmıştır. 

Üzeyir Baysal SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olup, Denizli Cam ve ilişkili tarafları ile 

herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 



 

 

Didar Sevdil Yıldırım 
 

(47)Yüksek öğrenimini ODTÜ İşletme bölümünde tamamlayan Yıldırım, aynı üniversitenin Ekonomi 

bölümünden ve London Business School’dan Master dereceleri almıştır. 

 

İş hayatına SPK Araştırma ve Geliştirme, Denetleme ve Gözetim dairelerinde çalışarak başlayan Yıldırım, 1999 

yılında Yapı Kredi Yatırım’da Uluslararası Sermaye Piyasaları bölümünü kurmak üzere görev almış, aynı 

kuruluşta Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Turkish Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür 

Yardımcılığı, BGC Partners’de Genel Müdür Yardımcılığı, Yıldız Holding A.Ş.’de Koordinatörlük, Gözde 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığında Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırım Komitesi üyeliği görevlerinde 

bulunmuştur. 

 

Çalıştığı kuruluşlarda pek çok projeyi başarı ile yürüten Didar Sevdil Yıldırım’ın Risk Managament Through 

Markets in Agricultural Sector and Evaluations for Turkey ve Establişhment and Design of a Financial Futures 

Options Market in Turkey konulu yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır. Yıldırım Türk Kuveyt İş Çevreleri 

Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığını görevini yürütmektedir.  

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olup, Denizli Cam ve ilişkili tarafları ile herhangi bir 

ilişkisi bulunmamaktadır. 

 

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler 

 
Cemil Tokel    : Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı 

Ahmet Okan    : Cam Ev Eşyası Grubu Üretim Bşk. Yrd. 

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

Mediha İnce    : Cam Ev Eşyası Grubu Mali İşler Direktörü 

Nuray Şengül     : Premium Satışlar Müdürü  

Mehmet Rabuş    : Denizli Cam Genel Müdürü 

Tamer Haldenbilen                        : Üretim Müdürü 

Adil Oğuz     : Malzeme ve Üretim Planlama Müdürü 

Hakan Pehlivaner    : Mühendislik Hizmetleri Müdürü  

Nihat Zencir    : Muhasebe Müdürü 

Mehmet Sarıkaya    : İnsan Kaynakları Müdürü                       

 

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 

 
Üst düzey yöneticiler genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup bu yöneticilere 2013 yılı 

Ocak- Aralık dönemi için 418.561 TL maaş, 220.332 TL sosyal hak olmak üzere toplam 638.893 TL ödeme 

yapılmıştır. 

 

Şirketin Organizasyonel Yapısı 

 

 



 

 

ÖZET MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

TL USD TL USD

Dönen varlıklar 36.389 17.049 43.732 24.533

Duran varlıklar 21.785 10.207 19.645 11.020

Aktif toplamı 58.173 27.256 63.377 35.553

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 23.356 10.943 27.650 15.511

Uzun vadeli yabancı kaynaklar 8.048 3.771 8.107 4.548

Özkaynaklar 26.770 12.543 27.620 15.494

Pasif toplamı 58.173 27.256 63.377 35.553

TL USD TL USD

Net satışlar 55.151 28.976 49.318 27.518

Satışların maliyeti (-) (46.606) (24.487) (41.074) (22.919) 

Brüt kar 8.545 4.489 8.243 4.600

Faaliyet giderleri(-) (10.445) (5.488) (10.011) (5.586) 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların

karındaki / (zararındaki) paylar 1.159 609 1.400 781

Faaliyet karı (741) (389) (368) (205) 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 113 59 67 37

Finansman (giderleri) / gelirleri (net) (1.327) (697) (536) (299) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar) (1.956) (1.028) (836) (467) 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 1.071 563 414 231

Net kar (885) (465) (422) (236) 

Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) (741) (389) (368) (205) 

Amortismanlar 1.538 808 1.255 700

Faiz,amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 796 418 887 495

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 2.097 1.102 4.323 2.412

Net finansal borçlar (9) (4) 616 346

2013 2012

Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar 1,56 1,58

Yabancı kaynaklar toplamı / Aktif toplamı 0,54 0,56

Yabancı kaynaklar toplamı / Özkaynaklar 1,17 1,29

Net finansal borçlar / Aktif toplamı (0,00) 0,01

Brüt kar / Net satışlar 0,15 0,17

Faaliyet karı / Net satışlar (0,01) (0,01) 

FVÖK / Net satışlar (0,01) (0,01) 

FAVÖK / Net satışlar 0,01 0,02

Net finansal borçlar / Özkaynaklar (0,00) 0,02

*Tutarlar, Türk Parasının 31 Aralık 2013' deki satın alma gücü ile Bin TL ve Bin USD olarak ifade edilmiştir.

UFRS' ye Göre Hazırlanmış Özet Gelir Tabloları*

UFRS' ye Göre Hazırlanmış Özet Bilançolar*

2013 2012

2013 2012

Finansal Rasyolar

 
 
 



 

 

EKONOMİK GELİŞMELER VE BEKLENTİLER (2013-2014) 

 

 

1. Küresel Makro Ekonomik Değerlendirme 

Küresel ekonomi 2012 ve 2013 yılının başlarına kıyasla özellikle de Amerika tarafından gelen olumlu verilerle 

belirli bir toparlanma sürecine girmiştir. Ekonomik koşullar Amerika, Euro Bölgesi ve Japonya gibi gelişmiş 

ülkelerde görece bir iyileşmeyi, dış kaynak akışına dayalı gelişmekte olan ülke ekonomileri için ise tehditkar bir 

durumu işaret etmektedir. 

Küresel ekonomik dengeleri son dönemde kuşkusuz en çok etkileyen faktör FED’in tahvil alımı programı 

üzerinde değişikliğe gideceğini açıklaması olmuştur. Özellikle kısa dönemli sermaye akışlarıyla kendilerini 

tanımlayan gelişmekte olan ülke ekonomileri sıcak para çıkışı fiiliyatta yaşansın yada yaşanmasın, beklentilerin 

bu çerçevede şekillenmesi sonucunda FED’in kararlarından doğrudan etkilenmektedirler. 2014 yılında da bu 

ülkelerden sermaye çıkışları beklenmekle birlikte bu bölge ekonomilerinde krizsel boyuta ulaşmayacaktır. 

Büyük miktarda dış finansmana ihtiyacı olan ve kırılgan beşli olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, 

Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika FED’in politikalarından en çok etkilenecek ülkeler arasında yer 

almaktadır.   
Bu çerçevede 2014 yılında Küresel ekonominin 2013 yılına nazaran daha olumlu bir seyir izleyeceği ancak 

toparlanmanın geçtiğimiz dönemin aksine gelişmiş ülkeler tarafından destekleneceği öngörülmektedir. Dünya 

Bankası da bu görüşü destekleyerek küresel ekonomi büyüme tahminlerini yukarıya çekmiştir.  
 

 

 

 

Ekonomik kutuplar üzerinden bir değerlendirme şöyle yapılabilir:  

 
ABD’de de “balon” diye tabir edilen sanal zenginlik bilindiği üzere 2007 yılından başlayarak çökmeye 

başlamış, izleyen yıllarda Türkiye’yi de etkileyen küresel bir talep zayıflamasına dönüşmüştür.ABD Merkez 

Bankası FED, bu zaafiyeti gidermek üzere bazı para politikalarıyla, net bir dille söylemek gerekirse, suni taleple 

piyasaları desteklemiştir. Daha önce iki kez uygulanan ve üçüncüsü 2012 yılı ikinci yarısında devreye alınan 

“Parasal Genişleme” yoluyla piyasalara (gerçekte finans kurumlarına) trilyon dolar düzeyinde parasal destek 

sunulmuştur.Bu desteğin sonlandırılması ve dahası geri alınması istihdam ve enflasyondaki gelişmelere 

bağlanmıştır. İşsizlik oranı Aralık ayında %6,7 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş, tarım dışı 

istihdam artışı da beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.Milli gelirin yaklaşık % 70’ini oluşturan 

tüketim harcamaları son dönemde ivmelenerek artmaktadır.Buna bağlı tüketici güven endeksi de (Michigan 

Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi) son aylarda beklentilerin üzerinde artmıştır.  

 
Amerika’daki büyüme, enflasyon gibi diğer olumlu verilerin en önemli ve kuşkusuz tüm küreyi etkileyen ayağı 

FED’in “tapering” (tahvil alım programında azaltıma gidiş) hamlesini gerçekleştirmesi olmuştur. İronik bir 

şekilde Amerikan ekonomisinde sağlanacak olumluluk koşullarına bağlanan “tapering”, pekçok ekonomi için 

karabasana dönüşmüştür.Bunun temel nedeni, çevre (periferik) ülkelerin sürdürülebilir ve rasyonel bir 

ekonomik yapıya değil, bedeli ne olursa olsun sıcak paraya bağımlılığıdır.   

Ancak Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde tahvil alım programının azaltımı panik etkisi yaratsa da 

FED’in bunun bir parasal sıkıştırma olmadığı, tahvil alımlarının sonlandırılmasının 2014 yılının sonundan önce 

olmayacağı açıklamaları ile panik etkisi uzun süreli olmamıştır. Öte yandan Amerika, ekonomisinde her ne 

kadar belirli bir iyileşme olsa da arzu edilen toparlanma seviyelerine henüz ulaşılamamıştır.  

 

Dünya Bankası Büyüme Tahminleri  (Yıllık % Değişim) 

 2014 2015 2016 
Küresel Ekonomi 3,2 3,4 3,5 
Gelişmiş Ülkeler 2,2 2,4 2,4 
Gelişmekte Olan Ülkeler 5,3 5,5 5,7 

    

    

    



 

 

2014 yılında ABD ekonomisinin,özel sektörün öncülüğünde geçtiğimiz birkaç yılın üzerinde büyümesi 

beklenmektedir.Tüketici harcamaları, yatırımlar ve emlak piyasasında sağlanan iyileşme sürükleyici 

olacaktır.Böylelikle, FED’in kademeli tahvil azaltımı da Amerikan ekonomisi için risk oluşturmaktan 

çıkmaktadır.Kamu borçlanma gereği Amerika’da yüksek harcama kesintileriyle (bütçe harcamalarının 
rehabilitasyonu) oldukça düşük bir seviyeye gerilemiştir. Ancak buna rağmen borçların milli gelire oranının 

kontrol altına alınması adına çok az bir adım atılmıştır.Bu durum tüketici güveni ve dolayısıyla da tüketici 

harcamaları üzerinde baskı oluşturmaktadır.  
 
2014 yılında ABD ekonomik büyümesinin geçtiğimiz yıllara oranla daha dengeli olması ve uzun dönem 

ortalamasına yaklaşması beklenmekle birlikte kamu harcamalarındaki kısıtlılık büyümenin potansiyelin altında 

gerçekleşmesine yol açacaktır.Büyümenin en etkin gücü olan tüketici harcamalarının geleceğini belirleyen 

etkenlerden biri de istihdam piyasasındaki gelişmelerdir. 2013 yılının sonlarında istihdam piyasalarında yaşanan 

iyileşme sürecinin 2014 yılında da devam ederek aylık 180-190 bin iş olanağı sunması beklenmektedir. 

(İşsizliğin orta vadede % 5 doğal eşiğine inmesi hedeflenmektedir.) İstihdam piyasasındaki iyileşmeye ek olarak 

enflasyonun da 2013 seviyelerinin bir miktar üstünde olmakla birlikte makul seviyelerde seyredecek olması 

tüketici harcamalarını destekleyen bir diğer etkendir. Ancak FED kararlarına önemli bir gösterge teşkil eden 

işsizlik oranının düşmesinin bir nedeninin iş gücüne katılım oranındaki azalış olması FED’in tapering kararını 

uygulamaya koyması için daha istikrarlı ekonomik verileri beklemesine yol açması olasıdır. Amerikan emlak 

piyasaları da 2014 yılında olumlu yönlenmeler içinde olacaktır. Emlak fiyatlarının artmasıyla birlikte yeni inşaat 

aktivitelerinin de canlanarak inşaat sektörünün de ekonomiye olumlu katkısının yansıması ve yeni inşaatların 

1,1 milyon adet seviyelerine ulaşması öngörülmektedir. Dengeli ekonomik büyüme modeli kapsamında net 

ihracatın da -özellikle kaya gazındaki artışın etkisiyle- hem miktarının hem de  büyüme içindeki payının artması 

beklenmektedir. Dünya Bankası’nın ABD için yaptığı büyüme tahminleri 2014 için % 2,8, 2015 ve 2016 yılları 

için sırasıyla % 2,9 ve % 3,0’tür. 

 

Euro Bölgesi de ABD gibi toparlanma eğilimine girmişse de bölge ülkeleri arasındaki ayrışma devam 

etmektedir.  Bölgenin 3. Çeyrek büyümesinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin en büyük nedeni de 

İspanya, İtalya, Yunanistan gibi sorunlu ülkelerin zayıf performanslarıdır.  Küresel krizin olumsuz etkilerinin 

devam ettiği Euro Bölgesinde düşük faiz politikası ile Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi destekleme yönünde 

adım atmaya devam etmektedir.  Enflasyon ise hedeflenen % 2 değerinin altında seyretmektedir.  Avrupa 

Merkez Bankası gerektiğinde ekonomiyi destekleyici faiz dışında başka ekonomik araçlara da başvurabileceğini 

ancak bunların şu aşamada gerekli olmadığının sinyallerini vermiştir. Bölgede deflasyon yani fiyatların kararlı 

bir şekilde düşmesi riski, güçlü seyreden Euro, bankacılık sistemindeki bozukluklar, bölge ekonomilerinden 

bazılarının olumsuz yönde diğerlerinden ayrışmasına neden olmaktadır. Avrupa Merkez Bankası da bu risklere 

karşı Aralık ayında yaptığı tahminlerde Euro Bölgesi ekonomisinin 2013’de % 0,4 daralacağı, 2014’de ise % 1,1 

büyüyeceğini öngörmüştür. Ancak işin düğüm noktası, Avrupa Birliği ülkelerinin yaşamış olduğu yüksek 

borçluluk sorununun hangi yolla çözüleceğidir. Bütçe tasarrufu yoluyla sunulan çözüm, sorunlu ülkelerin 

durumunu daha da ağırlaştırmakta; yeni kaynak bularak çözümü zamana yayma fikri ise bölgenin en büyük 

ekonomisi Almanya tarafından pek rağbet görmemektedir. Sonuç olarak Topluluğun da en önemli pazarı olan 

Avrupa’nın, 2014 için parlak beklentiler sunmamakla birlikte geçmiş yıllara kıyasla büyüyen ve iyileşme 

sürecinde olan bir profil çizmesi beklenmektedir. Ekonomik büyümenin, önümüzdeki iki yıl içerisinde pozitif 

bir seyir izlemesi beklense de arzu edilen büyüme seviyelerine ulaşmama riski kuvvetlidir. Yüksek kamu 

borçluluğunu nedeniyle pekçok ekonomide bütçelerin halen dar olması –kriz koşullarından kopamama riski 

yaratarak- büyümeyi tehdit etmektedir.  Euro Bölgesinde bankacılık sistemi kırılganlığını korumakta ve genel 

olarak kredi büyümesi negatif seyretmektedir.  Euro Bölgesi ekonomisi bankalar tarafından finanse edilen bir 

yapıya sahip olduğundan finansal sistemdeki kırılganlıklar ve düşük kredi hacmi sürdükçe ekonomik 

büyümenin güçlü olması beklenemez. Avrupa Merkez Bankasının da gelecek dönemde ekonomik büyüme ve 

enflasyon odaklı önlemler alması olası görülmekte, bir çok ekonomik tahmin de AMB’nın politikaları 

çevresinde şekillenmektedir. Bu yönde Dünya Bankası son raporunda Euro Bölgesi için 2014 yılında % 1,1, 

2015’de % 1,4 ve 2016 yılında % 1,5 büyüme öngörmüştür. 



 

 

Japonya’nın 

deflasyonist yapı 

için aldığı önlemler 

pozitif yönde 

etkisini göstermeye 

başlamıştır. Japonya 

ekonomisi üçüncü 

çeyrekte % 1,1 

büyüyerek 

ekonomik 

görünümünü pozitif 

yönde tutmuştur. 

“Abenomics” olarak 

adlandırılan 

ekonomik 

politikalar 

enflasyonun yükselmesine, sanayi için önemli bir gösterge olan PMI endeksinin son 7 yılda en yüksek 

seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. Son bütçe görüşmelerinde belirlenen yüksek seviye de hükümetin 

harcamalarda genişleyici davranacağını göstermektedir. 2014 ve 2015 yılları geçtiğimiz yıla kıyasla Japonya 

ekonomisi için daha ılımlı geçmesi beklenmekte, ancak bu beklentilerin özellikle hizmet sektöründeki yapısal 

reformlarla desteklenmesi kaçınılmaz görünmektedir. (Finansal, sigorta, emlak, taşıma, iletişim, 

perakendecilik, sağlık, eğitim gibi bileşenleri bulanan “hizmetler” Japonya’da da hem istihdam, hem de milli 

gelir oluşumunda en büyük payı almaktadır. Dolayısıyla uzun süren durgunluğun büyümeye dönüşmesini 

hedefleyen ekonomi politikası, doğal olarak bu sektöre odaklanmaktadır.) Yapısal reformların yanında 

ekonominin gevşek para politikasıyla desteklendiği koşullarda büyümenin 2014 yılında % 1,7, 2014 ve 2015 

yıllarında % 1,3 seviyelerinde olması beklenmektedir.  

Çin ve Hindistan’da yüksek büyüme hız kesmiştir. Çin ekonomisi, dışsal koşullar ve otoritelerin ekonomiyi 

yeniden dengeleme arayışları nedeniyle yavaşlamıştır. Yüksek global büyüme ve canlı küresel dış ticarete dayalı 

Çin ekonomisi, sürekli ve yüksek düzeyde kapasite yaratma beceresine baz edilmiştir. Ancak bu büyümenin 

finansmanı, finansal piyasalarda üstlenilen riskleri (kredilerin geri ödenememesi) giderek arttırmaktadır. Çin 

hükümeti, bir yandan düşen global büyümeye uyum sağlamak amacıyla iç talebi canlandırma, genel ekonomik 

büyümeyi dış dünya ile uyumlu hale getirmeye çabalarken, bir yandan da daha sağlıklı kredi ilişkilerinin 

kurulabilmesi için bankacılık sistemini elden geçirmektedir. Hindistan ise yüksek enflasyon endişesi 

yaşamaktadır.  Doğu Asya, Pasifik Bölgesi ve Latin Amerika’da ekonomik büyüme potansiyel seviyelerinde 

devam ettiğinden 2014 yılı için büyüme oranlarında herhangi bir artış beklenmemektedir. Güney Asya’da 

özellikle Hindistan’ın yüksek enflasyon ve cari açığı nedeniyle aşağıya çekilen büyümenin ekonomik 

toparlanmayla birlikte yükselmesi beklenmektedir. Büyüme oranları bu bölgede önümüzdeki üç yıl için % 5,7-

6,7 aralığında projekte edilmiştir. 

Çin’den gelen son veriler Çin ekonomisi büyümesinin oynaklıktan uzak olduğunu ve önümüzdeki  3 yıl içinde  

%7-8  seviyelerinde  gerçekleşeceğini gösterir niteliktedir. Geçmiş dönemlerde büyümeyi büyük oranda 

destekleyen yatırım harcamaları karşısında Çin hükümeti 2014 yılında daha dengeli bir ekonomik büyüme için 

adım atmayı hedeflemektedir. (Daha az yatırım, daha fazla tüketici harcaması)  

Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi Brezilya’yı zorlu bir dönem beklemektedir. Yüksek enflasyonun iş 

dünyası ve tüketim üzerindeki etkisinin yanında finansal dalgalanma ve siyasi sorunlarla uğraşmak durumunda 

olan ülke ekonomisi 2013 yılında % 2,3 oranında büyüme ile zayıf ekonomik performansını devam ettirmiştir. 

Buna karşın Birleşmiş Milletler Raporuna göre Brezilya ekonomisinin, 2014 yılında gelişmiş ekonomilerin 

toparlanmaya başlamasıyla emtia talebinin ve ihracatın genişleyeceği öngörüsüyle % 3 büyüyeceği tahmin 

edilmektedir. Brezilya dış talebin zayıf seyretmesi ve iç talebin canlanmasıyla beraber 2013 yılında son 

yıllardaki en kötü dış ticaret performansını gerçekleştirmiştir. 2013 yılında ithalat % 6,5 oranında artarak 240 

milyar dolara yükselmiş, ihracat % 1 gerileyerek 242 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve dış ticaret fazlası 2,5 

milyar dolara gerilemiştir. Ülkenin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesi açısından petrol ve tarım 

ürünlerindeki üretiminin artması ve kur etkisinin olumlu katkısı beklenirken, Çin ve gelişmiş ekonomilerdeki 

olumsuz gelişmeler Brezilya ekonomisi için aşağı yönlü risk olarak değerlendirilmektedir. 

Business Monitör International’a (BMI) göre, Rusya’da ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemde % 2 

civarında seyreden düşük seviyesini sürdürmesi beklenmektedir. Ekonomideki yapısal sorunlar nedeniyle 

yatırımlar yoluyla büyümedeki yavaşlamanın önüne geçilmesi ihtimali düşüktür. Ruble’deki değer kaybının 

önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenmektedir. OECD tarafından yayınlanan Bileşik Öncü Göstergeler 

verisine göre Rusya’da görünüm uzun dönem trendi olan 100 civarında seyretmekte, pozitif bir değişim ivmesi 

göstermemektedir. Rusya’da tüketici fiyat endeksi 2013 yılı sonunda % 6,5 oranına yükselmiş olsa da 

Küresel Büyüme (Yıllık % Değişim) 



 

 

Gösterge 2012 2013 2014B* 
GSMH (TL milyar) 1,398 1,571 1,734 
GSMH ($ milyar) 786 825 826 
GSMH Büyüme Hızı % 2,2 % 3,7 % 3 
TÜFE (yıl sonu)  6,2 % 7,4 % 7 
Merkez Bankası Politika Faizi (yıl sonu) 4,5 % 7,75 % 9 
$ /TL kuru (yıl sonu) 1,78 2,15 2,10 
Cari Açık ($ milyar) -48 -60 -56 
Cari Açığın GSMY’ye oranı  -6,1 % -7,3 % -6,7 
Dış Ticaret Açığı ($ milyar) -84 -97 -91 
İşsizlik Oranı (Eylül 2013) % 9,2 % 9,9   

GSMH Büyüme % 2012 2013B* 2014B* 

Dünya 2,6 2,3-2,4 3,0-3,2 

ABD 2,8 1,6-1,7 2,7-3,0 

Euro Bölgesi (0,6) (0,4) 1,1 

Türkiye 2,2 3,6-3,8 4,0-4,2 

Rusya 3,4 1,5-1,6 2,0-2,3 

Hindistan 3,8 4,6 5,3-5,5 

Çin 7,8 7,6-7,7 7,3-7,5 

ING, Schroders, Erstebank, Goldman Sachs beklenti aralıkları 

enflasyonun 2014 yılı başlarında çok yükselmesi beklenmemektedir. Hükümetin kamu hizmetlerinin 
fiyatlarını dondurma yönündeki direktifi ile hane halklarının doğal gaz ve elektrik harcamaları azalacak ve 

fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacaktır. Bu direktifin 2014 yılında yürürlüğe girecek olması beklentisi 

hem genel fiyatlar düzeyini hem de enflasyonu önemli ölçüde etkileyecektir. Enflasyonun Rusya Merkez 

Bankası’nın hedefi olan % 5 seviyesinin üstünde kalması ancak yavaş seyreden ekonomik büyüme ve parasal 

genişleme politikaları ile dengelerin korunması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Türkiye Ekonomisi Görünümü 

Küresel krizin bir sonucu olarak 2009’da yaşanan daralma sonrasında gerçekleştirilen 2010 yüksek büyümesi 

izleyen dönemlerde kararlı bir şekilde düşmüştür. Buna karşın hem 2001 yılındaki bankacılık sektöründeki 

güçlendirici önlemler, hem de kamu maliyesindeki  olumluluklar, yani bütçe açığını azaltan politikalar 

ekonomimizin 2013 yılı ilk yarısında ekonomik istikrarı korumasına yardımcı olmuştur. Bu özelliğiyle 

ekonomimiz, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışmıştır.  

Ancak düşük tasarruf, büyümenin borçlanmaya dayalı olması, kamu yerine özel sektörün yüksek borçlanma 

temposu, değerli TL nedeniyle ithalatın artış hızı, daha çok ithal girdi kullanımına dayalı sektörel yapı, vs. 

sorunlar reformist/yapısal düzenlemelere olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Ekonominin bu hassasiyeti gereğince 

giderilemediği için, FED’in parasal genişlemeyi durdurabileceğine yönelik açıklamaları, siyasi istikrarsızlığa 

dönüşen Gezi Parkı ve 17 Aralık operasyonları, iç (Güneydoğu) ve dış (Suriye, Mısır, İran, İsrail, Gazze…) 

politikadaki dalgalanmalar; Türkiye’nin risk primini arttırmıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin kullanmakta olduğu 

dış kaynak maliyeti giderek yükselmiştir, yükselmektedir.  

2013’ün başlarında Türkiye’ye giren net sermaye akışı Mayıs ayını izleyen 5 ayda başlangıç seviyesinin ancak 

beşte biri seviyelerine kadar düşmüştür.Tüm bu sıkıntılı durum,TL ve faizler üzerinde baskı yaratmıştır.TL, 

Dolar ve Euro gibi uluslararası rezerv para özelliği taşıyan döviz unsurları karşısında değer yitirmiştir.Bu değer 

yitişi, özellikle yıl sonunda hızlanmış; kura dayalı bütün hesaplamalar yeniden gözden geçirilmek zorunda  

 
kalmıştır.  

Genel olarak ekonomimiz büyümeye devam etmektedir. Ancak büyümenin dış kredilerle beslenen iç talebe ve 

kamu harcamalarına dayalı olması, devalüasyon nedeniyle enflasyonun yükselme potansiyelinin artması, 

faizlerin yükselmesi, ithalatın ihracattan daha hızlı seyretmesi, ülkenin risk görünümünü bir önceki döneme 

kıyasla daha olumsuz kılmaktadır.  

Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler 

Küresel Büyüme Beklentileri 



 

 

Türkiye’nin 2014 yılı büyümesini etkileyecek kuşkusuz en önemli faktör politik risk. Ekonomik tahminler 

OVP’nin 2014 yılı öngörüsü olan % 4 oranının aşağısında bir büyüme oranına ulaşacağını göstermektedir. 2012 

yılında inişe geçen enflasyon 2013 yılında ivmelenmiş, 2014 yılında da Merkez Bankasının tahmini olan % 5 

seviyesinin çok üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna yılın başında yapılan ÖTV artışını ve bunun 

kura olan etkisini koyulduğunda enflasyon seviyesinin 2013 yılının da üzerinde olabileceği tahminlere 

yansımaktadır.  

2014’e ilişkin beklentiler henüz bir kriz niteliğine bürünmemiş olmakla birlikte, belli başlı göstergelerin 2013’e 

kıyasla daha iyi olma olasılığı bugün itibariyle düşmüştür. Bunun en anlamlı sonucu, büyümenin hızlanması 

değil, düşmesidir. Daha düşük büyüme, satınalma gücündeki zayıflama ve daha yüksek işsizlik nedeniyle 

toplumun bütününü ilgilendirmektedir.  

 

Enflasyon, cari açık, faiz cephelerindeki kötüleşme üç önemli seçimin ülke gündeminde olduğu bir dönemde 

yaşanmaktadır.Ekonomik gidişatın sadece Merkez Bankası’nın beslediği para ve faiz politikalarıyla 

iyileştirilemeyeceği, toplumun bir bütün olarak 2014’e temkinli yaklaşması gerektiğini söylenebilir. Özetle 

verilerdeki olumsuza gidiş ve iç/dış siyasi platformlardaki belirsizlik yeni yılda daha temkinli olmamız 

gerektiğini kuvvetle göstermektedir.  

 

2014 yılı yaklaşan seçimler ile de Türkiye için kritik bir yıl olmaktadır. Mart’taki yerel seçim, Temmuz’daki 

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası bir erken seçim Türkiye’nin siyasi risk primini arttırabilir ve ekonomik 

istikrarı etkileyebilir. Küresel ekonomik gidişat; FED’in tahvil alım programının seyri, enerji piyasalarındaki 

durum ve Ortadoğu’daki siyasi gerilimler Türkiye ekonomisi üzerinde belirleyici rol taşımaktadır. 

  

Gündemde yer alan tüm bu unsurlar üzerinden Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunda 

Türkiye saptamaları kayda değerdir: Türkiye’nin de aralarında olduğu “…bu ülkelerin iç büyüme zorlukları ve 

kırılganlıklarının üzerine gidilmedikçe, ülkelerin küresel finansal koşullardaki değişikliklere karşı duyarlı 

oldukları görüşü güçleniyor. Türkiye’deki büyümenin 2014’te, sıkı finansal koşullar yanında son siyasi 

belirsizliğe bağlı düşük güvenin sonucu olarak hız keseceği tahmin ediliyor” 

 

Rapordaki saptamanın can alıcı tarafı; Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olan Türkiye’deki 

2014-2016 dönemi potansiyel büyümesinin % 3.9 ile sabitleneceği düşüncesidir. Bu rakam, 2002-2007 

arasındaki kriz öncesi yıllık % 6.8’lik büyümenin oldukça altında kalmaktadır. 2000’li yılların uluslararası 

sermaye akışlarından önemli yarar sağlayan Türkiye’nin daha sıkı küresel finansal piyasalardan ciddi anlamda 

etkileneceğinin altını çizen raporun şu saptamaları da önemlidir:  

 Daha sıkı finansal koşullar Türkiye’de büyümeyi ölçülü hale getirirken bu etkilerin kısmen görece güçlü 

özel tüketim ve yatırım ile 2014’teki seçim hedefine yaklaşırken daha fazla kamu tüketimiyle telafi 

edilmesi bekleniyor.  

 Türkiye’deki riskleri, şirketler sektöründeki artan borçluluk, döviz cinsinden büyük yükümlülükler 

(bankacılık sektörü aracılığıyla gerçekleştirilen), kısa vadeli dış borcun görece düşük rezerv kapsamı 

(diğer büyük orta gelirli ekonomilerle karşılaştırıldığında) ve cari işlem açıklarını karşılamada kısa 

vadeli sermaye akışlarına duyulan güven yansıtıyor.  

 ‘Eski hamam eski tas’ (business-as-usual) artık gelişmekte olan ülkeler için bir politika seçeneği değil. 

Politikada rahatlık göstermek, içteki kırılganlıkların daha fazla birikmesi riskini ortaya çıkarır, bu da yol 

üzerinde daha büyük ayarlamalar ve finansal piyasaların iç riskleri daha yakından izlemesi karşısında 

daha büyük bir ekonomik maliyet gerektirebilir.  

 Üçüncü çeyrekteki daha güçlü küresel büyüme ve liranın Mayıs’tan bu yana % 13 değer kaybı, 

Türkiye’nin üçüncü çeyrek ihracatında % 8.8’lik bir artışa katkıda bulundu. Kasım ekonomik duyarlık 

göstergelerine göre yeni dış taleplerde artış 22 ayın en hızlı adımını oluşturdu.  

 (ABD’nin miktarsal genişlemenin sonuna geldiği spekülasyonları sonucu) Bölge içinde en acil etkileri 

Türkiye hissetti. Ülkenin; görece büyük oranda kısa vadeli krediler ve oynak portföy akışlarıyla finanse 

edilen büyük cari işlemler açıklarının, özellikle çıkışlara ve küresel faiz oranlarında bir artışa karşı 

kırılgan olduğu görülüyor. 

 

Sonuç olarak banka 2013’te yıllık % 4.3 büyüyeceğini düşündüğü Türkiye’nin 2014’te % 3.5, 2015’te 3.9, daha 

sonraki yıl ise % 4.2 büyüyeceğini öngördü. 

 



 

 

3. Cam Sanayi Dış Ticaret Görünümü 

Cam sanayini de barındıran Türkiye ekonomisi, özü itibariyle işçilik ve diğer girdi ucuzluğuna dayalı alanlarda 

büyüme yerine, vizyoner bir tutumla yüksek değer üreten sektörlerde beceri edinmeli ve bunu ihraç ederek 

servet birikimi sağlamalıdır. Salt girdi ucuzluğu avantajı sürdürülebilir değildir. Bizden daha düşük ücretlerle 

çalışmaya razı nüfusu barındıran ekonomiler, daha düşük hammadde (enerji gibi..) girdisiyle ürettiklerini, çok 

daha yüksek rekabet avantajıyla aynı pazarlara sunmaktadır. Nitekim cam sanayimiz için de, yüksek 

miktar/düşük değerden, düşük miktar/yüksek değere dönüşümü bir dayatma noktasını gelmiştir. Dış ticaret 

verileri bu durumu açıkca ortaya koymaktadır.  

Türkiye cam sanayi 2013 yılında yaklaşık olarak 950 milyon $ düzeyinde ihracat gerçekleştirmiştir. İhracatın 

ithalatı karşılama oranı % 121 seviyelerindedir ve ülkemizin dış ticaret açığını –her şeye rağmen ve azalan 

dozlarda- azaltıcı etkisi olmaktadır. Bu olumlu görünüme rağmen geçtiğimiz dönemle kıyaslandığında cam 

ihracat değerleri yerinde sayar nitelikte olmasına rağmen, ithalat  artış eğilimini sürdürmüştür. 

Burada dikkat çeken nokta öteden beri ithalatın oldukça üstünde ihracat gerçekleştiren Türk Cam Sanayii’ni bu 

özelliğini yitirmesidir. 2008 yılında % 171 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı beş yıl içinde % 121’e 

düşmüştür.  

Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle cam ihracat ve ithalatının gidişatını karşılaştırmalı olarak göstermektedir:  

 

 İthalat(Mio $) İhracat(Mio $) İhr/İth (%) 

2008 594 1.017 171 

2009 475 839 176 

2010 617 903 146 

2011 705 978 138 

2012 643 956 148 

2013 * 750 910 121 

* 2013 verisi 11 aylıktır.  

 

Özellikle İran’dan yapılan ithalat  2013 yılının başlarına kıyasla 11 ayda ortalama % 36 düzeyinde artmıştır. 

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise İran’dan yapılan ithalat değer bazında % 348 büyüme ile 

rekor düzeyde artmıştır.  

 

Türkiye Cam Sanayii’nin dış ticaret performansına baktığımızda; 2013 ilk 11 ayında ithalatın camın tüm 

alanlarında artarak, toplamda miktar olarak % 57 arttığı, buna karşılık ihracatın GYAD’e göre sabit kaldığı 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Türkiye Cam İthalatı (Ocak – Kasım; 2012 -  2013) 

 2012 2012 (O-K) 2013(O-K) 2012-2013 % 

Düzcam     
Miktar (Bin Ton) 271 245 335 %37 ▲ 

Değer (Mio $) 268 246 296 %21 ▲ 

Cam Ev Eşyası     
Miktar (Bin Ton) 43 38 56 % 47 ▲ 

Değer (Mio $) 76 67 90 %34 ▲ 

Cam Ambalaj     
Miktar (Bin Ton) 61 53 180* %239 ▲ 

Değer (Mio $) 60 53 115 %116 ▲ 

Cam Elyaf     
Miktar (Bin Ton) 79 74 82 %11 ▲ 

Değer (Mio $) 158           149               163 %10 ▲ 

Diğer     
Miktar (Bin Ton) 32 30               39 %31 ▲ 

Değer (Mio $) 81 65               87             %16 ▲ 

Toplam (Bin Ton) 485 440               692 %57 ▲ 

Toplam (Mio $) 643 589               750 %27 ▲ 
 (*) Cam ambalajdaki 180 bin tonluk ithalatın 105 bin tonu Topluluğumuza aittir. Bu payın sayılmaması halinde, tonaj 

artışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 41 olmuştur.  

 

 

Türkiye’den Cam İhracatı  

 2012 (O-K) 2013(O-K) 2012-2013 % 

Düzcam    
Miktar (Bin Ton) 230 256 % 11▲ 

Değer (Mio $) 288 318 % 10▲ 

Cam Ev Eşyası    
Miktar (Bin Ton) 232 229 % 1▼ 

Değer (Mio $) 426 432 % 1▲ 

Cam Ambalaj    
Miktar (Bin Ton) 65 47 % 28▼ 

Değer (Mio $) 33 27 % 18▼ 

Cam Elyaf    
Miktar (Bin Ton) 56 51 % 9▼ 

Değer (Mio $) 97 95 % 2▼ 

Diğer    
Miktar (Bin Ton) 10 9 %10▼ 

Değer (Mio $) 38 38 -- 

Toplam (Bin Ton) 593 593 -- 

Toplam (Mio $) 882 910*  % 3 arttı▲ 
(*) 2013’ün ilk 11 ayında, Türkiye’nin 910 milyon USD seviyesindeki toplam ihracatında Topluluğumuzun payı 

403 milyon $ ile % 44 olmuştur.  Bu tutarın 278 milyon $’ı % 2,6 artışla Cam Ev Eşyası grubunca 

gerçekleşirken, Cam Ambalaj grubumuzun ihracatı % 28 azalmış, Düzcam grubumuzun ise % 5 seviyesinde 

artmıştır. 

 

Stratejik Planlama GMY, 21 Ocak 2014 
 

 

 

 

 

 



 

 

CAM EV EŞYASI GRUBU 

 

2013’e Genel Bakış 

 
Başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, tüketicilerin ekonomik kaygıları, global cam ev eşyası pazarının 2013 

yılında durağan ve küçülen bir görünüm sergilemesine neden olmuştur. 

 

Avrupa ekonomisi 2013 yılının son yarısında belirli bir iyileşme gösterse de, ekonomik krizin yarattığı 

kırılganlıkların sürmesi ve toparlanmanın zayıf olması, global cam ev eşyası pazarını olumsuz etkilemiştir. ABD 

ekonomisinin, 2013’ün 3. çeyreğinde  beklentilerin oldukça  üzerinde  büyüme  performansı sergilemesi, cam ev 

eşyası tüketicilerini yeterince harekete geçirememiştir. Diğer yandan Ortadoğu’da; İran, Suriye ve Irak kaynaklı 

olumsuz konjonktür nedeniyle, cam ev eşyası talebi halen beklenen düzeyde değildir. Rusya ve diğer gelişen 

pazarlarda ise ekonomik kaygılar ve devletler tarafından alınan önlemler nedeniyle, tüketici talebi 2013 yılında 

durağan seyretmiştir.  

 

Türkiye’de ise, tüketici harcamalarındaki ve ikram sektöründeki gelişmeler; cam ev eşyası pazarına olumlu 

yansımıştır. 

 

Cam ev eşyası pazarındaki ticaret hacmi; kur dalgalanmaları ve nakit sıkıntısından belirgin şekilde etkilenmiş, 

olumsuz ekonomik ortam nedeniyle promosyon sektörü ve endüstri sektörü de 2013 yılında potansiyelinin 

altında kalmıştır. 

 

Daralan pazar koşullarından kaynaklanan yoğun rekabet ortamı pek çok cam ev eşyası şirketini olumsuz 

etkilemiş, finansal sıkıntıya düşen bazı Avrupalı firmalar, üretimde kesintiye gitmiş ve yapısal önlemlere 

başvurmuştur. 

 

Şirketimizin Genel Durumu 

 
2013 yılında özellikle ABD ve Euro bölgesinin, yüksek borçluluk durumlarından kurtulup az da olsa büyüme 

sürecine girmesi yurtdışı siparişlerimizde talep artışı yaratmıştır. Buna bağlı olarak Şirketimizin yurtdışı satışları 

2012 yılına göre %25 artmıştır. 2013 yılında 5 kıtaya 40’ a yakın ülkeye toplam 15.186.874 FOB $ ihracat 

gerçekleştirilmiştir. Yurtiçinde ise ekonomik büyümedeki yavaşlama ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle  el 

imalatı cam pazarında talep azalmalarına yol açmış ve buna bağlı yurtiçi satışlar 2012 yılına göre aynı seviyede 

gerçekleşmiştir. Toplam net satışlarda ise %12’lik artış gerçekleşmiştir. Şiketimiz; gerçekleştirdiği verimlilik 

artırıcı, maliyet düşürücü çalışmaların etkisiyle 2013 yılında ekonomik durgunluğun yarattığı talep daralışını 

minimize ederek tamamlamıştır. 

 

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 

faaliyetlerine, dünyada moda olan trendlerin ürünlere yansıtılması amacıyla her ürün grubunda yenilikler 

sunarak 2013 yılında da devam etmiştir. Şirket’imiz 2012 yılına göre toplam üretimini % 27 artışla 4.544 ton 

olarak gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YATIRIMLAR 

 

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

sermayeye en yüksek getiriyi sağlamak üzere konusunda uzmanlaşmaya özel bir önem vermektedir. 

Benzer, tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki diğer faaliyetlerin varlığı cam odaklı öncelik 

yapısını değiştirmemekte; dahası ana faaliyet sahalarındaki kazanımları çoklaştırmak Şirket’in faaliyet 

gündeminin ilk sırasında yer almaktadır. Seçilmiş soda camından (kristalin) ve kristal cam ev eşyası 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Denizli Cam, bu konumunu yüksek değer üreten 

bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uzmanlaşmayı kendi içinde yeni düzeylere taşımayı öncelikli hedef 

olarak belirlemiştir.  

 

Denizli Cam, küreselleşmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve tehditleri 

savuşturmak üzere faaliyetlerini öncelikle ‘bölgesel liderlik vizyonu’ çerçevesinde yürütmektedir.  

 

Esasen Denizli Cam’ın bütün faaliyetleri küresel ölçekler, standartlar ve gereklerle yönetilmektedir. 

Şirket’in hem bugün, hem de gelecekteki güçlü varoluşunun güvencesini oluşturan bu yaklaşım, 

yatırım politikalarının da temel belirleyicisidir. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı 

yatırım politikalarının ana unsurları şöylece özetlenebilir:  

 

 Sermayeye en iyi getiriyi sağlamak üzere, yatırımlarını uzmanlaştığı ve başarısını kanıtladığı 
mevcut faaliyet alanlarına yönlendirmek ve odaklamak, 

 Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere, daima en ileri üretim teknolojilerini kullanmak, Ar-Ge’ye olan 

odaklılığı sürdürerek yeni ürünler geliştirmek ve faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, 

 Sürdürülebilir büyüme sağlamak ve ölçek ekonomilerini geliştirmek üzere, bölge genelinde yeni üretim 

odakları oluşturmak, faaliyetlerini daha da genişletmek ve yüksek pazar paylarına ulaşmak, 

 Yenilikçiliği değer üretmenin ve gelir artışının ana eksenlerinden biri haline getirmek, küresel cam 

pazarında oluşan yeni alanlarda yüksek yeteneklerle konumlanmak için entellektüel sermaye birikimini 

çoğaltmak, 

 Topluma ve yaşama karşı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını önemle gözetmek. 

 

Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Şirketin 2013 yılı içinde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 

2.237.813 TL’dir. 

 

2013 yılında gerçekleştirilen yatırımlar aşağıdaki gibidir. 

 

- Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri Modernizasyonu, 

- II Nolu Fırın Soğuk Tamiri 

- Dizel Jeneratör 

- Akülü İstifleme Makinası 

- Soğutma Fırınları Tel Bantları 

- Çevre Güvenliği 

- BT Geliştirme ve İdame Yatırımları 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ 

 

 
 

Üretim 
 

Şirketimizde iki fırında El İmalatı üretimi, günlük potalarda Kristal üretimi ve avize taşı yapımında kullanılan 

Cam Çubuk üretimi yapılmaktadır.Üretim kapasitemiz, 

 

El İmalatında  5.590 Ton /Yıl, 

Cam Çubukta 2.000 Ton/ Yıl,  

Kristalde ise      139 Ton / Yıl’ dır. 

 

Şirketimiz 2013 yılında 3.501 ton el imalatı, 34 ton kristal üretimi 1.009  ton Cam Çubuk üretimi olmak  üzere 

toplam 4.544 ton üretim gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

Yıllar  Üretim  Kapasite Kapasite 

   (Ton)  (Ton/Yıl)   Oranı 

------  -------   -------     -------   
2011    4.336   10.139        42.76 

2012    3.580                  7.729   46.32 

2013    4.544                  7.729   58.79 
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2013 yılında toplam satışımız 4.174 ton ve 56.069.698  TL’dir. 

 

Yıllar itibariyle satışlarımızın dağılımı aşağıdadır.(*) 

 

             

Ton TL Ton TL Ton TL
-------- ---------------- -------- ---------------- -------- ----------------

Yurt içi 2,138 24,431,201 2,025 27,648,596 1,809 26,038,253

Yurt dışı 2,634 28,715,638 2,205 24,162,189 2,365 30,031,445

-------- ---------------- -------- ---------------- -------- ----------------

Toplam 4,772 53,146,839 4,230 51,810,785 4,174 56,069,698

2011 2012 2013

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Yurtiçi satışlarımız 2013 yılında 1.809 ton ve 26.038.253 TL.'dir.(*) 

 

Yurtdışı satışlar 
 

 
 
 

Yurtdışı satışlarımız 2013 yılında 2.365 ton ve 30.031.445 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 15.186.874 Fob $ 

döviz sağlanmıştır. 

 

Yıllar itibariyle Yurtdışı satışlarımızın FOB $ değeri aşağıdaki gibidir. 

 

   2011   2012   2013 

1000 $             16.969                         13.376                            15.187 

 

(*)Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir. 
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SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAKİ 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. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum 

kapsamında Yönetim Kurulu’muzun kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL olarak yeniden 

belirlenmesi yönündeki 27.11.2012 tarih, 53 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2012 

tarih, 12115 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih, 

8003 sayılı izinleri ile onaylanmıştır. 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerli olan 20.000.000 TL kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 22.01.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul onayından geçmiştir. 

  

Şirketimizin ödenmiş 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. 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 
 

 2010 yılı faaliyet dönemi : Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dahil 1.016.592 TL 

bilanço karı elde edilmiş ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmiştir. 

 

 2011 yılı faaliyet dönemi : Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dahil 4.679.484 TL  

bilanço karı elde edilmiş,  geçmiş yıllar zararı, vergi ve özel fonlar ayrıldıktan sonra  kalan 

1.486.693 TL net dağıtılabilir dönem karı, Olağanüstü Yedeklere ayrılmıştır. 

 

 2012 yılı faaliyet dönemi : Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar dahil 422.436 TL bilanço 

zararı ile kapanmıştır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesi hükmü gereğince hazırlanan “Bağlılık Raporu”nun Sonuç 

bölümü: 

Şirketimizin 2013 yılında hakim şirketimiz ve hakim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm 

işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem 

yapılmış ve yukarıda açıklanan işlemler nedeniyle, 2013 yılında zarar denkleştirmesini gerektirecek bir durum 

ortaya çıkmamıştır.  

 

İlişkili taraflarla yapılan her bir işlemde karşı edim sağlanmıştır.İlişkili taraf işlemlerinin detayları dipnot:37’de 

açıklanmıştır. 

 

Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hukuki Dayanağı: 

Şirketimizin 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516’ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasına, 518’inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı 

“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğin” hükümlerine uygun olarak 

hazırlanmıştır.  

 

 Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hazırlanma İlkeleri: 

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal 

durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde 

yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere 

yer verilmemiştir. 

 Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde 

ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir. 

 

Yıllık Faaliyet Raporu’nun Onayı: 
  

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 3 

Mart  2014 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.  

 

 

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz 

Esas Sözleşmesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 09.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel 

kurul onayından geçmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni 
                          

Eski Metin  
KURULUŞ : 
 
Madde 1- 
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı ortaklar 
arasında T.T.K. nun şirketlerin ani Kuruluşları 
hakkındaki hükümlerine göre yönetilmek üzere bir 
Anonim Şirket kurmuşlardır. 
 
KURUCULAR : 
 
Madde 2-  
Şirket kurucuları iş bu Ana Sözleşmeyi imzalayan 
aşağıda isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir. 
1-AYŞE TUĞBAY 
   Denizli – Şirinköy 
2-ALİ ALTINALAN 
   Denizli  - Şirinköy  
3-ALİ AKDAĞ 
   Denizli  - Şirinköy 
4-ALİ SOYTEKİN 
   Denizli  - Şirinköy 
5-AHMET ERAT 
   Denizli  - Şirinköy 
6-ALİ ATAŞ 
   Denizli  - Şirinköy 
7-ALİ ERTEKİN 
   Denizli  - Şirinköy 
8-ABDİ ALTINTAŞ 
   Denizli  - Şirinköy 
9-ALİ KARA 
   Denizli  - Şirinköy 
10-ABİDİN KALAK 
     Denizli  - Şirinköy 
11-ALİ KARA 
     Denizli  - Şirinköy 
12-ALİ  GÜNEŞ 
     Denizli  - Şirinköy 
13-AFER ÇENGEL 
     Denizli  - Şirinköy 
14-AHMET YILDIRIM 
     Denizli  - Şirinköy 
15-AŞIR SARIOĞLU 
     Denizli  - Şirinköy 
16-ASIM ÖZASLAN 
     Denizli  - Şirinköy  
17-ALİ İHSAN ASLAN 
     Denizli  - Şirinköy 
18-ARİF ŞENGÜL 
     Denizli  - Şirinköy 
19-ATİLLA AYKOTA 

Yeni Metin 
KURULUŞ : 
 
Madde 1- 
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı ortaklar 
arasında 6762 sayılı T.T.K. nun şirketlerin ani 
Kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre yönetilmek 
üzere bir Anonim Şirket kurmuşlardır. 
 
KURUCULAR : 
 
Madde 2-  
Şirket kurucuları iş bu esas Sözleşmeyi imzalayan 
aşağıda isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir. 
1-AYŞE TUĞBAY 
   Denizli – Şirinköy 
2-ALİ ALTINALAN 
   Denizli  - Şirinköy  
3-ALİ AKDAĞ 
   Denizli  - Şirinköy 
4-ALİ SOYTEKİN 
   Denizli  - Şirinköy 
5-AHMET ERAT 
   Denizli  - Şirinköy 
6-ALİ ATAŞ 
   Denizli  - Şirinköy 
7-ALİ ERTEKİN 
   Denizli  - Şirinköy 
8-ABDİ ALTINTAŞ 
   Denizli  - Şirinköy 
9-ALİ KARA 
   Denizli  - Şirinköy 
10-ABİDİN KALAK 
     Denizli  - Şirinköy 
11-ALİ KARA 
     Denizli  - Şirinköy 
12-ALİ  GÜNEŞ 
     Denizli  - Şirinköy 
13-AFER ÇENGEL 
     Denizli  - Şirinköy 
14-AHMET YILDIRIM 
     Denizli  - Şirinköy 
15-AŞIR SARIOĞLU 
     Denizli  - Şirinköy 
16-ASIM ÖZASLAN 
     Denizli  - Şirinköy  
17-ALİ İHSAN ASLAN 
     Denizli  - Şirinköy 
18-ARİF ŞENGÜL 
     Denizli  - Şirinköy 
19-ATİLLA AYKOTA 



 

 

     Denizli YSE Lojmanları 
20-ALAATTİN DÜDÜKÇÜ 
     Denizli Kirişhane Mah.Ankara Asfaltı üstü No: 23 
21-ALİ ERBAY         
     Denizli  - Şirinköy         
22-AHMET İLHAN KARABAY 
     Denizli Saraylar Mah.Kaymakçı Sk.No: 10 
23-ALİ KARATOPRAK 
     Denizli  - Şirinköy 
24-AHMET KARCI 
     Denizli  - Şirinköy 
25-BESİM BAĞCI 
     Denizli  - Şirinköy 
26-BAYRAM GÜLBEYLİ 
     Denizli  - Şirinköy 
27-BAYRAM DEMİRAYAK 
     Denizli  - Şirinköy 
28-BAHRİ AVCI 
     Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No: 23 
29-BEHÇET DÜDÜKÇÜ  
     Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No: 23 
30-BEKİR SAMİ DÜDÜKÇÜ 
     Denizli – Şirinköy 
31-BURHAN TURFANDA 
     Denizli – Şirinköy  
32-BAYRAM BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
33-BAYRAM ALİ YÜKSEL 
     Denizli – Şirinköy 
34-BAYRAM TÜFEKÇİ 
     Denizli – Şirinköy 
35-BEKİR ÇETİNBAĞ 
     Denizli – Şirinköy 
36-CAFER TÜRCAN 
     Denizli – Şirinköy 
37-CAFER ÖZDENİZ 
     Denizli – Şirinköy 
38-CAFER DOĞRU 
     Denizli – Şirinköy 
39-DAVUT DURMUŞ 
     Denizli – Şirinköy 
40-EMİNE AYBOĞAN 
     Denizli – Şirinköy 
41-EMİR KARA 
     Denizli – Şirinköy 
42-EMİN BİTİKTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
43-EMİNE MUAZZEZ ZEREN 
     Denizli – Şirinköy 
44-ERCAN ALTINTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
45-EMİR AYŞE DEMİRAYAK 
     Denizli – Şirinköy 
46-EMİNE VAROL 
     Denizli – Şirinköy 

     Denizli YSE Lojmanları 
20-ALAATTİN DÜDÜKÇÜ 
     Denizli Kirişhane Mah.Ankara Asfaltı üstü No: 23 
21-ALİ ERBAY         
     Denizli  - Şirinköy         
22-AHMET İLHAN KARABAY 
     Denizli Saraylar Mah.Kaymakçı Sk.No: 10 
23-ALİ KARATOPRAK 
     Denizli  - Şirinköy 
24-AHMET KARCI 
     Denizli  - Şirinköy 
25-BESİM BAĞCI 
     Denizli  - Şirinköy 
26-BAYRAM GÜLBEYLİ 
     Denizli  - Şirinköy 
27-BAYRAM DEMİRAYAK 
     Denizli  - Şirinköy 
28-BAHRİ AVCI 
     Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No: 23 
29-BEHÇET DÜDÜKÇÜ  
     Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No: 23 
30-BEKİR SAMİ DÜDÜKÇÜ 
     Denizli – Şirinköy 
31-BURHAN TURFANDA 
     Denizli – Şirinköy  
32-BAYRAM BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
33-BAYRAM ALİ YÜKSEL 
     Denizli – Şirinköy 
34-BAYRAM TÜFEKÇİ 
     Denizli – Şirinköy 
35-BEKİR ÇETİNBAĞ 
     Denizli – Şirinköy 
36-CAFER TÜRCAN 
     Denizli – Şirinköy 
37-CAFER ÖZDENİZ 
     Denizli – Şirinköy 
38-CAFER DOĞRU 
     Denizli – Şirinköy 
39-DAVUT DURMUŞ 
     Denizli – Şirinköy 
40-EMİNE AYBOĞAN 
     Denizli – Şirinköy 
41-EMİR KARA 
     Denizli – Şirinköy 
42-EMİN BİTİKTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
43-EMİNE MUAZZEZ ZEREN 
     Denizli – Şirinköy 
44-ERCAN ALTINTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
45-EMİR AYŞE DEMİRAYAK 
     Denizli – Şirinköy 
46-EMİNE VAROL 
     Denizli – Şirinköy 



 

 

47-EMİR DEFÇİ 
     Denizli – Şirinköy 
48-EROL İŞERİ 
     Denizli – Şirinköy 
49-EKREM TUĞBAY 
     Denizli – Şirinköy 
50-ERGUN ÖZTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
51-FATMA ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
52-FEVZİ GÜLBEYLİ 
     Denizli – Şirinköy 
53-FAİKA SARACOĞLU 
     Denizli – Pelitlibağ Mah. 612 Sk.No: 42  
54-FAHRİ TÜRCAN 
     Denizli – Şirinköy 
55-FAHRİ BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
56-FETHİYE BENLİ 
     Denizli – Şirinköy 
57-FATMA BAYINDIR 
     Denizli – Saraylar Mah. 623 Sk.No: 26/4 
58-GANİME AKSAN 
     Denizli – Şirinköy 
59-GÜZİDE ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
60-GÜNER KARAKAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
61-GÜRAY KALKAN 
     Denizli – Emek Sitesi  Gül Ap. 
62-HÜSEYİN GÜLBEYLİ 
     Denizli – Şirinköy 
63-HİLMİ ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
64-HASAN GÜRSOY 
     Denizli – Şirinköy 
65-HALİL ÖZDERE 
     Denizli – Şirinköy 
66-HASAN HANÇER 
     Denizli – Şirinköy 
67-HASAN BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
68-HULUSİ ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
69-HALİL İ.ÇEVİK 
     Denizli – Şirinköy 
70-HASAN KARA 
     Denizli – Şirinköy  
71-HASAN ATAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
72-HİKMET SOYTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
73-HASAN DEMİR 
     Denizli – Şirinköy 
74-HATİCE ERBAY 

47-EMİR DEFÇİ 
     Denizli – Şirinköy 
48-EROL İŞERİ 
     Denizli – Şirinköy 
49-EKREM TUĞBAY 
     Denizli – Şirinköy 
50-ERGUN ÖZTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
51-FATMA ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
52-FEVZİ GÜLBEYLİ 
     Denizli – Şirinköy 
53-FAİKA SARACOĞLU 
     Denizli – Pelitlibağ Mah. 612 Sk.No: 42  
54-FAHRİ TÜRCAN 
     Denizli – Şirinköy 
55-FAHRİ BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
56-FETHİYE BENLİ 
     Denizli – Şirinköy 
57-FATMA BAYINDIR 
     Denizli – Saraylar Mah. 623 Sk.No: 26/4 
58-GANİME AKSAN 
     Denizli – Şirinköy 
59-GÜZİDE ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
60-GÜNER KARAKAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
61-GÜRAY KALKAN 
     Denizli – Emek Sitesi  Gül Ap. 
62-HÜSEYİN GÜLBEYLİ 
     Denizli – Şirinköy 
63-HİLMİ ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
64-HASAN GÜRSOY 
     Denizli – Şirinköy 
65-HALİL ÖZDERE 
     Denizli – Şirinköy 
66-HASAN HANÇER 
     Denizli – Şirinköy 
67-HASAN BALKANAY 
     Denizli – Şirinköy 
68-HULUSİ ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
69-HALİL İ.ÇEVİK 
     Denizli – Şirinköy 
70-HASAN KARA 
     Denizli – Şirinköy  
71-HASAN ATAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
72-HİKMET SOYTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
73-HASAN DEMİR 
     Denizli – Şirinköy 
74-HATİCE ERBAY 



 

 

     Denizli – Şirinköy 
75-HASAN ÇETİNBAĞ 
     Denizli – Şirinköy 
76-HİMMET BİTİKTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
77-HÜSAMETTİN ÇELİK 
     Denizli – Kirişhane Mh.Ankara Asf. Üstü No: 23 
78-HASAN KESKİN 
     Denizli – Şirinköy 
79-HALİT KESKİN 
     Denizli – Şirinköy 
80-HASAN ERBAY 
     Denizli – Şirinköy 
81-HASAN ÖZDENİZ 
     Denizli – Şirinköy 
82-HASAN ÖZTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
83-HASAN SOYTEKİN  
     Denizli – Şirinköy 
84-İLYAS BAŞÖZ 
     Denizli – Şirinköy 
85-İDRİS SOYTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
86-İSMET GÜLEŞ 
     Denizli – Şirinköy 
87-İSMAİL TUĞBAY 
     Denizli – Şirinköy 
88-İLHAN ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
89-İBRAHİM KARATEKE 
     Denizli – Şirinköy 
90-İSMAİL AKSAN 
     Denizli – Şirinköy 
91-İBRAHİM ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
92-İLHAN GÖKKAYA 
     Denizli – Şirinköy 
93-İZZET GÜRLER 
     Denizli – Şirinköy 
94-İBRAHİM AVCI 
     Denizli – Şirinköy 
95-İBRAHİM ETHEM SARACOĞLU 
     Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk No: 44 
96-İSMAİL MALUHAN 
     Denizli – Kirişhane Mah. Ank. Asf. Üstü No: 23 
97-JALE SARACOĞLU   

Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk.No: 42 
98-KADİR GÜNEŞ  
     Denizli – Şirinköy 
99-KAZIM GÜNEŞ 
     Denizli – Şirinköy 
100-KAMİL AVCI  
       Denizli – Şirinköy 
101-KADİR KALAK 
       Denizli – Şirinköy 

     Denizli – Şirinköy 
75-HASAN ÇETİNBAĞ 
     Denizli – Şirinköy 
76-HİMMET BİTİKTAŞ 
     Denizli – Şirinköy 
77-HÜSAMETTİN ÇELİK 
     Denizli – Kirişhane Mh.Ankara Asf. Üstü No: 23 
78-HASAN KESKİN 
     Denizli – Şirinköy 
79-HALİT KESKİN 
     Denizli – Şirinköy 
80-HASAN ERBAY 
     Denizli – Şirinköy 
81-HASAN ÖZDENİZ 
     Denizli – Şirinköy 
82-HASAN ÖZTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
83-HASAN SOYTEKİN  
     Denizli – Şirinköy 
84-İLYAS BAŞÖZ 
     Denizli – Şirinköy 
85-İDRİS SOYTEKİN 
     Denizli – Şirinköy 
86-İSMET GÜLEŞ 
     Denizli – Şirinköy 
87-İSMAİL TUĞBAY 
     Denizli – Şirinköy 
88-İLHAN ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
89-İBRAHİM KARATEKE 
     Denizli – Şirinköy 
90-İSMAİL AKSAN 
     Denizli – Şirinköy 
91-İBRAHİM ÇENGEL 
     Denizli – Şirinköy 
92-İLHAN GÖKKAYA 
     Denizli – Şirinköy 
93-İZZET GÜRLER 
     Denizli – Şirinköy 
94-İBRAHİM AVCI 
     Denizli – Şirinköy 
95-İBRAHİM ETHEM SARACOĞLU 
     Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk No: 44 
96-İSMAİL MALUHAN 
     Denizli – Kirişhane Mah. Ank. Asf. Üstü No: 23 
97-JALE SARACOĞLU   

Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk.No: 42 
98-KADİR GÜNEŞ  
     Denizli – Şirinköy 
99-KAZIM GÜNEŞ 
     Denizli – Şirinköy 
100-KAMİL AVCI  
       Denizli – Şirinköy 
101-KADİR KALAK 
       Denizli – Şirinköy 



 

 

102-KUDRET DEFÇİ 
       Denizli – Şirinköy  
103-KADİR ÖZDENİZ 
       Denizli – Şirinköy 
104-KAMİL ALTINTAŞ  
       Denizli – Şirinköy 
105-KARA KAZIM BAYINDIR 
       Denizli – Saraylar Mah. 628  Sk.No: 26/4 
106-MÜLKİYE ÇAKIR 
       Denizli – Şirinköy 
107-MEHMET YAZAR 
       Denizli – Şirinköy 
108-MUHAREM VAROL  
       Denizli – Şirinköy 
109-MEHMET AYDOĞAN  
       Denizli – Şirinköy 
110-MUSTAFA AKBAY 
       Denizli – Şirinköy 
111-MEHMET BAŞÖZ 

Denizli – Şirinköy 
112-MEHMET SALİH ÇENGEL 
       Denizli – Şirinköy 
113-MUZAFFER DURMUŞ  
       Denizli – Şirinköy 
114-MUHARREM KILCI 
       Denizli – Şirinköy 
115-MEHMET EMİN AKBAY 
       Denizli – Şirinköy 
116-MEHMET ŞEVKET ÖZER 
       Denizli – Şirinköy 
117-MEHMET KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
118-MÜZEYYEN SOYTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
119-MEHMET ÖZLÜ 
       Denizli – Şirinköy 
120-MEHMET EMİN BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
121-MÜRÜVET KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
122-MUSTAFA KARCI 
       Denizli – Şirinköy 
123-MELEK  SARIKUŞ 
       Denizli – Şirinköy 
124-MÜKERREM BİTİKTAŞ  
       Denizli – Şirinköy 
125-MUSTAFA ÜNLÜ 
       Denizli – Şirinköy 
126-MEHMET ULUTÜRK 
       Denizli – Şirinköy 
127-MEHMET FAZIL ÇETİNKAYA 
       Denizli – Şirinköy 
128-MERYEM DURMUŞ 
       Denizli – Şirinköy 
129-MEVLUT ÖZDAL 

102-KUDRET DEFÇİ 
       Denizli – Şirinköy  
103-KADİR ÖZDENİZ 
       Denizli – Şirinköy 
104-KAMİL ALTINTAŞ  
       Denizli – Şirinköy 
105-KARA KAZIM BAYINDIR 
       Denizli – Saraylar Mah. 628  Sk.No: 26/4 
106-MÜLKİYE ÇAKIR 
       Denizli – Şirinköy 
107-MEHMET YAZAR 
       Denizli – Şirinköy 
108-MUHAREM VAROL  
       Denizli – Şirinköy 
109-MEHMET AYDOĞAN  
       Denizli – Şirinköy 
110-MUSTAFA AKBAY 
       Denizli – Şirinköy 
111-MEHMET BAŞÖZ 

Denizli – Şirinköy 
112-MEHMET SALİH ÇENGEL 
       Denizli – Şirinköy 
113-MUZAFFER DURMUŞ  
       Denizli – Şirinköy 
114-MUHARREM KILCI 
       Denizli – Şirinköy 
115-MEHMET EMİN AKBAY 
       Denizli – Şirinköy 
116-MEHMET ŞEVKET ÖZER 
       Denizli – Şirinköy 
117-MEHMET KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
118-MÜZEYYEN SOYTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
119-MEHMET ÖZLÜ 
       Denizli – Şirinköy 
120-MEHMET EMİN BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
121-MÜRÜVET KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
122-MUSTAFA KARCI 
       Denizli – Şirinköy 
123-MELEK  SARIKUŞ 
       Denizli – Şirinköy 
124-MÜKERREM BİTİKTAŞ  
       Denizli – Şirinköy 
125-MUSTAFA ÜNLÜ 
       Denizli – Şirinköy 
126-MEHMET ULUTÜRK 
       Denizli – Şirinköy 
127-MEHMET FAZIL ÇETİNKAYA 
       Denizli – Şirinköy 
128-MERYEM DURMUŞ 
       Denizli – Şirinköy 
129-MEVLUT ÖZDAL 



 

 

       Denizli – Şirinköy 
130-MUAZZEZ YILDIRIM  
       Denizli – Şirinköy 
131-MUSTAFA AKYOL 
       Denizli – Şirinköy 
132-MEHMET ALİ ASLAN 
       Denizli – Şirinköy 
133-MUSTAFA ASLAN 
       Denizli – Şirinköy 
134-MEHMET BAKİ İŞLEK 
       Denizli – Şirinköy 
135-MEHMET E. ÇETİN 
       Denizli – Şirinköy 
136-MEHMET ALİ SOYTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
137-MEHMET VAROL 
       Denizli – Şirinköy 
138-MÜŞERREF BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
139-MUSTAFA GENCER 
       Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1 
140-MUSTAFA KARABACAK 
       Denizli – Şirinköy 
141-MEHMET NAZMİ ERİNÇ 
       Denizli – Şirinköy 
142-MELİHA ERİNÇ 
       Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1 
143-MURAT DEMİRCİ 
       Denizli – Emek Sitesi Gonca Apt. 
144-MUZAFFER ÇETİNKAYA 
       Denizli – Şirinköy 
145-NURİ DURMUŞ  
       Denizli – Şirinköy 
146-NAZİFE MENDİ  
       Denizli – Şirinköy 
147-NACİYE GÜNEŞ 
       Denizli – Şirinköy 
148-NEVZAT AYGUN 
       Denizli – Şirinköy 
149-NECİBE ÇENGEL 
       Denizli – Şirinköy 
150-NAZMİ ÇAMUR 
       Denizli – Şirinköy 
151-NİYAZİ KARAKAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
152-NAİL TÜRCAN 
       Denizli – Şirinköy 
153-NİHAT ÖZTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
154-NAZİF DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
155-NEVRİYE ÖZDAL 
       Denizli – Şirinköy 
156-NURİ  ÖZDENİZ  
       Denizli – Şirinköy 

       Denizli – Şirinköy 
130-MUAZZEZ YILDIRIM  
       Denizli – Şirinköy 
131-MUSTAFA AKYOL 
       Denizli – Şirinköy 
132-MEHMET ALİ ASLAN 
       Denizli – Şirinköy 
133-MUSTAFA ASLAN 
       Denizli – Şirinköy 
134-MEHMET BAKİ İŞLEK 
       Denizli – Şirinköy 
135-MEHMET E. ÇETİN 
       Denizli – Şirinköy 
136-MEHMET ALİ SOYTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
137-MEHMET VAROL 
       Denizli – Şirinköy 
138-MÜŞERREF BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
139-MUSTAFA GENCER 
       Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1 
140-MUSTAFA KARABACAK 
       Denizli – Şirinköy 
141-MEHMET NAZMİ ERİNÇ 
       Denizli – Şirinköy 
142-MELİHA ERİNÇ 
       Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1 
143-MURAT DEMİRCİ 
       Denizli – Emek Sitesi Gonca Apt. 
144-MUZAFFER ÇETİNKAYA 
       Denizli – Şirinköy 
145-NURİ DURMUŞ  
       Denizli – Şirinköy 
146-NAZİFE MENDİ  
       Denizli – Şirinköy 
147-NACİYE GÜNEŞ 
       Denizli – Şirinköy 
148-NEVZAT AYGUN 
       Denizli – Şirinköy 
149-NECİBE ÇENGEL 
       Denizli – Şirinköy 
150-NAZMİ ÇAMUR 
       Denizli – Şirinköy 
151-NİYAZİ KARAKAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
152-NAİL TÜRCAN 
       Denizli – Şirinköy 
153-NİHAT ÖZTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
154-NAZİF DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
155-NEVRİYE ÖZDAL 
       Denizli – Şirinköy 
156-NURİ  ÖZDENİZ  
       Denizli – Şirinköy 



 

 

157-NECATİ GÜRSOY 
       Denizli – Şirinköy 
158-NECATİ ATALAY GÜRCAN 
       Denizli – Şirinköy 
159-NERMİN AYKOTA            
       Denizli – Çaybaşı Mah. Birlik  Apt. 
160-NEVİN KALKAN 
       Denizli – Emek Sitesi  Gül Apt. 
161-NECATİ KILCI 
       Denizli – Şirinköy 
162-OSMAN GÜNAY 
       Denizli – Şirinköy 
163-ÖMER KARATOPRAK 
       Denizli – Şirinköy 
164-ÖZBEK ÇİFTLİKLİ 
       Denizli – Şirinköy 
165-ÖMER ZEYBEK   
       Denizli – Şirinköy 
166-OSMAN BİLGİLİ 
       Denizli – Şirinköy 
167-ORHAN CEMİLSARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk.No: 4 
168-OZAN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı  Mah. Fındık Sk. No: 42 
169-O. KAMİL AYKOTA 
       Denizli – Şirinköy 
170-PAKİZE ÖZDERE 
       Denizli – Şirinköy 
171-RAMAZAN GÜLBEYLİ 
       Denizli – Şirinköy 
172-RAMAZAN ŞERİF AYBOĞAN 
       Denizli – Şirinköy 
173-RECEP BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
174-RAHMİ AKKOL 
       Denizli – Şirinköy 
175-RIZA HANÇER 
       Denizli – Şirinköy 
176-RAMAZAN SOTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
177-ŞEFİK GÜLEŞ 
       Denizli – Şirinköy 
178-ŞEREF KARA 
       Denizli – Şirinköy 
179-SALİH ÖZDAL  
       Denizli – Şirinköy 
180-SADETTİN GÜRSOY 
       Denizli – Şirinköy 
181-ŞERİFE  KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
182-ŞERİFE AVCI 
       Denizli – Şirinköy 
183-SÜLEYMAN ÖZER BURGUL 
       Denizli – Kaymakçı Cad. No: 9-B 
184-ŞİRİNKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ 

157-NECATİ GÜRSOY 
       Denizli – Şirinköy 
158-NECATİ ATALAY GÜRCAN 
       Denizli – Şirinköy 
159-NERMİN AYKOTA            
       Denizli – Çaybaşı Mah. Birlik  Apt. 
160-NEVİN KALKAN 
       Denizli – Emek Sitesi  Gül Apt. 
161-NECATİ KILCI 
       Denizli – Şirinköy 
162-OSMAN GÜNAY 
       Denizli – Şirinköy 
163-ÖMER KARATOPRAK 
       Denizli – Şirinköy 
164-ÖZBEK ÇİFTLİKLİ 
       Denizli – Şirinköy 
165-ÖMER ZEYBEK   
       Denizli – Şirinköy 
166-OSMAN BİLGİLİ 
       Denizli – Şirinköy 
167-ORHAN CEMİLSARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk.No: 4 
168-OZAN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı  Mah. Fındık Sk. No: 42 
169-O. KAMİL AYKOTA 
       Denizli – Şirinköy 
170-PAKİZE ÖZDERE 
       Denizli – Şirinköy 
171-RAMAZAN GÜLBEYLİ 
       Denizli – Şirinköy 
172-RAMAZAN ŞERİF AYBOĞAN 
       Denizli – Şirinköy 
173-RECEP BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
174-RAHMİ AKKOL 
       Denizli – Şirinköy 
175-RIZA HANÇER 
       Denizli – Şirinköy 
176-RAMAZAN SOTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
177-ŞEFİK GÜLEŞ 
       Denizli – Şirinköy 
178-ŞEREF KARA 
       Denizli – Şirinköy 
179-SALİH ÖZDAL  
       Denizli – Şirinköy 
180-SADETTİN GÜRSOY 
       Denizli – Şirinköy 
181-ŞERİFE  KALAK 
       Denizli – Şirinköy 
182-ŞERİFE AVCI 
       Denizli – Şirinköy 
183-SÜLEYMAN ÖZER BURGUL 
       Denizli – Kaymakçı Cad. No: 9-B 
184-ŞİRİNKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ 



 

 

       Denizli – Şirinköy 
185-SAADET TOKDEMİR 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 33 
186-SÜREYYA ÖZTEKİN  
       Denizli – Şirinköy 
187-SÜLEYMAN DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
188-ŞEVKET ÖZTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
189-SÜREYYA SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
190-SÜLEYMAN KARA  
       Denizli – Uçancıbaşı Mah. 283 Sk. No: 3 
191-ŞÜKRAN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
192-SEZGİN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 42 
193-SALİH KARATOPRAK 
       Denizli – Şirinköy 
194-SAADETTİN SÖNMEZ 
       Denizli – Şirinköy 
195-SALİH BOSTAN 
       Denizli – Şirinköy 
196-SITKI YILDIRIM 
       Denizli – Şirinköy 
197-TEVFİK BAĞCI 
       Denizli – Şirinköy 
198-TAHİR ÇETİNBAY 
       Denizli – Şirinköy 
199-TALAT KAVAS 
       Denizli – Şirinköy 
200-TOLGAY SARACOĞLU 
       Denizli – Şirinköy 
201-TURAN DOĞAN SARACOĞLU 
        Pelitlibağ Mah. 612 Sk. No: 10 
202-VELİ KIZILDAĞ 
       Denizli – Şirinköy 
203-VESİLE ÖZCAN 
       Denizli – Şirinköy 
204-YAŞAR ÖZDENİZ  
       Denizli – Şirinköy 
205-YAŞAR ALTINTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
206-YAVUZ KIRKALI 
       Denizli – Oduna pazarı 501 Sk. No:101 
207-YAŞAR ÇAMUR 
       Denizli – Şirinköy 
208-YAŞAR BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
209-YAŞAR ÖZTEKİN  
       Denizli – Şirinköy 
210-ZİYA BAŞÖZ 
       Denizli – Şirinköy 
211-ZEKERİYA ÇELİK 
       Denizli – Şirinköy 

       Denizli – Şirinköy 
185-SAADET TOKDEMİR 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 33 
186-SÜREYYA ÖZTEKİN  
       Denizli – Şirinköy 
187-SÜLEYMAN DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
188-ŞEVKET ÖZTEKİN 
       Denizli – Şirinköy 
189-SÜREYYA SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
190-SÜLEYMAN KARA  
       Denizli – Uçancıbaşı Mah. 283 Sk. No: 3 
191-ŞÜKRAN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
192-SEZGİN SARACOĞLU 
       Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 42 
193-SALİH KARATOPRAK 
       Denizli – Şirinköy 
194-SAADETTİN SÖNMEZ 
       Denizli – Şirinköy 
195-SALİH BOSTAN 
       Denizli – Şirinköy 
196-SITKI YILDIRIM 
       Denizli – Şirinköy 
197-TEVFİK BAĞCI 
       Denizli – Şirinköy 
198-TAHİR ÇETİNBAY 
       Denizli – Şirinköy 
199-TALAT KAVAS 
       Denizli – Şirinköy 
200-TOLGAY SARACOĞLU 
       Denizli – Şirinköy 
201-TURAN DOĞAN SARACOĞLU 
        Pelitlibağ Mah. 612 Sk. No: 10 
202-VELİ KIZILDAĞ 
       Denizli – Şirinköy 
203-VESİLE ÖZCAN 
       Denizli – Şirinköy 
204-YAŞAR ÖZDENİZ  
       Denizli – Şirinköy 
205-YAŞAR ALTINTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
206-YAVUZ KIRKALI 
       Denizli – Oduna pazarı 501 Sk. No:101 
207-YAŞAR ÇAMUR 
       Denizli – Şirinköy 
208-YAŞAR BİTİKTAŞ 
       Denizli – Şirinköy 
209-YAŞAR ÖZTEKİN  
       Denizli – Şirinköy 
210-ZİYA BAŞÖZ 
       Denizli – Şirinköy 
211-ZEKERİYA ÇELİK 
       Denizli – Şirinköy 



 

 

212-ZEKERİYA DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
213-ZÜHTÜ ÖZDENİZ 
       Denizli – Şirinköy 
214-ZÜHTÜ GENCER 
       Denizli – Şirinköy 
215-SALİH ZEKİ SARACOĞLU 
        Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
 
ŞİRKETİN ADI: 
 
Madde 3 - 
Şirketin Adı: Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. dir. 
 
 
ŞİRKETİN AMACI: 
 
Madde 4-  
Yurt içi sermaye,bilgi  ve tecrübesine yurt dışında 
çalışmakta olan Türk işçilerinin tasarruflarını, 
edindikleri bilgi ve tecrübelere ekleyerek tek başına, 
yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yaparak resmi ve 
özel kurumlarla müşterek sınai ve ticari faaliyetlerde 
bulunmak, şirketler kurmak, kurulmuş ve 
kurulmakta olan  şirketlerin faaliyetlerine iştirak 
etmektir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212-ZEKERİYA DEMİR 
       Denizli – Şirinköy 
213-ZÜHTÜ ÖZDENİZ 
       Denizli – Şirinköy 
214-ZÜHTÜ GENCER 
       Denizli – Şirinköy 
215-SALİH ZEKİ SARACOĞLU 
        Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI: 

 
Madde 3 - 
Şirketin Ünvanı “Denizli Cam Sanayii ve Ticaret 
Anonim Şirketi”’ dir. 
 
AMAÇ VE KONU:  

 
Madde 4-  
Şirketin amaç ve konusu şunlardır; 

 
A) Şirketin Amacı: 

 
1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı 
ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi 
olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş 
olanlara iştirak etmek. 

 
2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün 
gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve 
sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması 
ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak 
diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu 
alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak 
etmek. 

 
3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler 
oluşturmaktır. 

 
B) Şirketin Konusu: 

 
Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 

 
a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi 
kurmak, 
 
b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili  ham, yarı ham, yarı 
mamul ve mamul madde tesisleri kurmak, 
  
c- Cam üretimi için lüzümlu maden aramak ve 
işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek, 
 
d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve 
faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya 
yurdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, 
kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük 
etmektir, 
 
e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği 
menkul ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, 
kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, 
menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta 
olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap 
etmek, 
 
f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı 
işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü 
şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat 
mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında 
gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine 
ipotek almak, alınmış ipoteği kaldırmak, Şirket’in 
kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 
etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 
 
g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü 
iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya      
perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi 
müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya 
bunlara iştirak etmek, 

 
h- Şirket amaçlarının herhangi birini  temin için kısa 
veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, 
her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek, 

 
 

i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, 
ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt,      
komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile 
iştigal etmek, 

 
j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, 
emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz 
bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu 
yetkili kılınmıştır. 

 
k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım 
hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak 
kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel 
sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi 
menkul kıymetler satın alabilir. 

 
l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde bağış yapabilir. 
 



 

 

 
 
 
KONU:  
 
Madde 5- 
Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek 
için, 
 
a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi 
kurmak, 
 
b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili  ham, yarı ham, yarı 
mamul ve mamul madde tesisleri kurmak, 
 
c- Cam üretimi için lüzümlu maden aramak ve 
işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek, 
 
d- Yukarıda maddelerle zikredilen  imalat ve 
faaliyetlerin tahakkuku için yurdun her yerinde 
tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu 
makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu 
olanları kısmen veya tamamen temellüt etmektir, 
 
 
e- Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul 
ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, kiraya 
vermek,satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul 
rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak 
üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek, 
 
 
 
f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı 
işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü 
şahıslardan teminat olarak istenecek banka 
mektubu, tahvil ve sahıs kefaleti yanında 
gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine 
ipotek almak, alınmış ipoteği kaldırmak, Şirket’in 
kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 
etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 
 
g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü 
iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya      
perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi 
müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak 
veya bunlara iştirak etmek, 
 
h- Şirket gayelerinin herhangi birini  temin için kısa 
veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri 
akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya 
ciro eylemek, 
 

m- Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 
    
MERKEZ VE ŞUBELER: 

 
Madde 5-  
Şirketin Merkezi Denizli’dedir.  Adresi “Bahçelievler 
Mahallesi 4013 Sokak No:10 20014 Denizli” dir. 

 
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve şirketin 
internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş 
adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. 
 
Şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye 
Piyasası Kurulu’na ve gerekli diğer kamu 
kurumlarına bilgi vererek yurtiçi ve yurtdışında 
şubeler açabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, 
ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt,      
komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile 
iştigal edecektir, 
 
j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, 
emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz 
bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu 
yetkili kılınmıştır. 
 
k- Şirket 2499 Sayılı Kanunun 31'nci maddesine göre 
aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde 
olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), 
özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi 
menkul kıymetler satın alabilir. 
 
Yukarıda yazılı, gösterilen muamelelerden başka 
ileride Şirket için faydalı ve luzumlu görülecek diğer 
işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim 
Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un 
tasvibine sunulacak, bu yolda alınan karardan sonra 
işler yapılabilecektir. Ana sözleşmenin tadili 
mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sermaye 
Piyasası Kurulu 'ndan ve Sanayi ve ticari 
Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.    
 
MERKEZ VE ŞUBELER: 
 
Madde 6-  
Şirketin Merkezi Denizli ili, Merkez ilçesi Şirinköy 
adresindeki Denizli Cam Fabrikası binasındadır.  
 
Şirket T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi 
vererek yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir. 
 
SÜRE:  
 
Madde 7-  
Şirketin süresi tescil ve ilanından başlamak 
üzere (99) doksan dokuz yıldır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE:  

 
Madde 6-  
Şirketin süresi sınırsızdır. 
 
 
 
 
 
SERMAYE: 
 
Madde 7-  
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı 
izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon)  
Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş  itibari 
kıymette 2.000.000.000 (İkimilyar) nama yazılı paya 
bölünmüştür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra 
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERMAYE: 
 
 
Madde 8-  
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı 
izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) 
Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari 
kıymette 2.000.000.000 (İkimilyar) paya 
bölünmüştür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra 
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası 
olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) kuruş itibari 
kıymette 600.000.000 nama yazılı paya 
bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 
6.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve 
karşılanmıştır. 
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve 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 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası 
olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) kuruş itibari 
kıymette 600.000.000 (Altıyüzmilyon) nama yazılı 
paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 
6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş 
ve karşılanmıştır. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 
İHRACI: 
 
Madde 8-  
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 
kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 
mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, 
finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve 
zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından kabul edilecek sermaye piyasası 
araçlarını ve /veya kıymetli evrak ihraç edebilir. 

 
Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası 
aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna 
bırakılmıştır. 

 
İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve 
kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
HİSSEDARLIK: 
  
Madde 9-  
Kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı 
finansman ile  tüzel ve gerçek kişi ortakların Şirket 
sermayesine iştirakinde bir sınırlama yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HİSSE SENETLERİ:  
 
Madde 10-  
Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayenin pay 
senetlerini, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri 
çerçevesinde küpürler halinde bastırmak ve satış 
anında pay sahiplerine vermek zorundadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ: 
 
 
Madde 11-  
Hisse senetlerinin devri T.T.K. nun 418/ 2’nci 
maddesi gereğince yönetim kurulunun 
muvafakatına bağlı kılınmıştır. Yönetim Kurulu bu 
hakkı istediği şekilde kullanmakta serbesttir. 
Hamiline ait hisse senetleri hiç bir müsaadeye 
lüzum görmeksizin devredilebilir. Nama yazılı hisse 
senetlerinin devri takdiri her ne kadar Yönetim 
Kuruluna hak olarak tanınmış ise de  ortağın 
müracaat tarihinden itibaren geçecek (6) Haftalık 
zaman içinde bu müracaatın cevaplandırılması  
gerekmektedir. Müracaatçıya bu süre zarfında 
cevap verilmediği takdirde hissedar  payını 
serbestçe devretmeye hak  kazanmış olur. 
 
 
 
 
 

 
 
YÖNETİM KURULU:  
 
Madde 9-  
Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından 
seçilen Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) 
üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından 
yürütülür. 
 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre 
tespit edilir. 
 
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ: 
 
Madde 10-  
Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar 
seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya 
bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını 
kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk 
Genel Kurul’un onayına sunulur. 
 
Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum 
görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya 
tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her 
zaman değiştirebilir. 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA 
DÜZENİ: 
   
Madde 11-  
Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin yapıldığı Genel 
Kurul toplantılarını müteakip bir başkan ve bir 
başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan 
vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden 
ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler 
için yeniden seçim yapar.  
 
Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim 
Kurulu’na Başkan Vekili başkanlık eder. 
 
Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu’na o toplantı 
için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan 
başkanlık eder. 

 
 
Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi, 
Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı 
durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUCU HİSSE SENETLERİ: 
 
Madde 12-  
Kuruculara intifa senetleri namı altında bedelsiz 
hisse senetleri verilmez. Bütün hisselerin değeri 
eşittir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAHVİL VE MENKUL DEĞERLER İHRACI: 
 
Madde 13- 
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 
kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 
mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, 
finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve 
zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler 
veya kıymetli evrak ihraç edebilir. 
 
Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK 
mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu                                                               
kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu 
kararıyla ihraç edilir. 
 
 

Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de 
belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri 
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir 
defa toplanması mecburidir. 
 
Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını 
dikkate alır. 
 
Yönetim Kurulu, TTK’nın 378 inci maddesi 
kapsamında riskin erken saptanması komitesi de 
dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar 
yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının 
uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle 
görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu 
komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.  
 
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: 
 
Madde 12-  
Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu’na 
aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve 
sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi 
için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar 
tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket 
adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim 
Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu 
kararı tescil ve ilan olunur. 
 
Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla 
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 
yetkisine haiz olması şarttır. 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
 
Madde 13-  
Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca 
genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, 
şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için 
gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar 
almaya yetkilidir.  
 
Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, 
yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 
devredebilir. 
 
Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip 
tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu 
kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca 



 

 

 
 
YÖNETİM KURULU:  
 
Madde 14-  
Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden 
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 
 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre 
tespit edilir. 
 
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ: 
 
Madde 15-  
Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar 
seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya 
bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını 
kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk 
Genel Kurul’un onayına sunulur. 
 
Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum 
görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya 
tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her 
zaman değiştirebilir. 
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 
   
Madde 16-  
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri 
gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa 
toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulunu 
toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı, üç Yönetim 
Kurulu Üyesi veya Genel Müdür çağırabilir. 
 
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: 
 
Madde 17-  
Şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. 
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 
aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için 
bunların, Şirketin ünvanı altına konulmuş Şirketi 
temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gerekir. 
 
 
 
 
 
 

kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır. 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: 

 
Madde 14-  
Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim 
ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuata riayet edilerek genel kurulca karara 
bağlanır.  
 
 
 
 
 
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:  
 
Madde 15-  
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun direktif ve 
denetimi altında şirket amacının                                               
gerçekleşebilmesi için girişilecek işlerin yönetilmesi 
ile görevli olup, bu amaca ulaşmak yolunda gereken 
her türlü işleri yürütmek, mutad tedbirleri almakla 
görevlidir. Müdürlerin işlerini denetlemek, gerekli 
direktifleri vermek, şirketin işletmeleri için gerekli 
madde ve makinaları yurtiçinden veya yurtdışından 
sağlamak, şirketin yapılması düşünülen her türlü 
işlerini hazırlamak, planlamak, maliyetlerini tespit 
etmek bu görevler arasındadır.                                                                                                                                                                                     
 
 
DENETİM: 

 
Madde 16-  
Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların 
denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri 
uygulanır. 
 
 
GENEL KURUL:  
 
Madde 17-  
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak 
toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket 
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun 
ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre  
toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas 
üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel 
Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Denetçi 
de genel kurulda hazır bulunur. 
 
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
 
Madde 18-  
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerince 
Genel Kurulun münhasıran yetkili kılındığı işler 
dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, Şirketi 
idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin 
Şirket amaç ve konusunda uygun olarak yürütülmesi 
Şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilançoların 
düzenlenmesi,  Şirkete Genel Müdür, Müdür ve 
diğer hizmetlilerin tayini ve bunların denetimi gibi 
kanun ve bu Ana Sözleşme ile verilmiş bütün idari                                                     
görevlerin yapılması Yönetim Kurulu’na aittir.  
 
 
TEMİNAT: 
 
Madde 19-  
Yönetim Kurulu Üyeleri, T.T.K. 313 uyarınca 
ortaklığa teminat vermek zorundadır. 
 
 
ÜCRET: 
 
Madde 20-  
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek ücreti 
Genel Kurul, Murahhas azaya verilecek ücreti ise 
Yönetim Kurulu tesbit ve tayin eder. Yönetim 
Kurulunca izinli sayılmaksızın arka arkaya üç 
toplantıda bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri 
istifa etmiş sayılır. 
 
GÖREV BÖLÜMÜ: 
 
Madde 21-  
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben kendi üyeleri 
arasından bir başkan ve bir  başkan vekili seçer. 
 

Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak 
elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında 
esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 
 
TOPLANTI YERİ: 
 
Madde 18- 
Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, 
gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket 
merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste 
veya İstanbul’da  toplantıya çağırabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: 
 
Madde 19- 
Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul 
toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. 
 
TOPLANTI NİSABI: 
 
Madde 20-  
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar 
nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. 
 
 
 
 
OYLAR: 
 
Madde 21-  
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında 
hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerin her 
pay için bir oy hakları vardır. 



 

 

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil 
yetkilerinin tamamı veya bir kısmını üyelerinden                                                                            
bir veya birkaç murahhas azaya veya Şirket Genel 
Müdür ve Müdürlerine bırakabileceği gibi                                                          
üyelerden bazılarının Şirkette görev yüklenmelerine 
karar verebilir. 
 
Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip 
tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim                                                                 
Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. 
Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim                                                                  
Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır. 
 
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:  
 
Madde 22-  
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun direktif ve 
denetimi altında şirket amacının                                               
gerçekleşebilmesi için girişilecek işlerin yönetilmesi 
ile görevli olup, bu amaca ulaşmak yolunda gereken 
her türlü işleri yürütmek, mutad tedbirleri almakla 
görevlidir. Müdürlerin işlerini denetlemek, gerekli 
direktifleri vermek, şirketin işletmeleri için gerekli 
madde ve makinaları memleket içinden veya 
dışından sağlamak, şirketin yapılması düşünülen her 
türlü işlerini hazırlamak, planlamak, maliyetlerini 
tespit etmek bu görevler arasındadır.                                                                                                                                                                                     
 
MÜDÜRLERİN GÖREVLERİ: 
 
Madde 23-  
Müdürler kendi işletmeleri veya kısımlarının 
gerektirdiği bütün mutad işlerin yürütülmesi ile 
görevlidirler. 
 
 
 
 
 
 
DENETÇİLER: 
 
Madde 24-  
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek 
hariçten bir yıl için iki veya üç murakıp (denetçi) 
seçer. 
 
      İlk denetçiler olarak 

1- MEHMET NAZMİ ERİNÇ  
2- ALİ  TOKDEMİR 

 
        Bir hesap devresi için seçilmişlerdir. 
 
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMSİLCİ TAYİNİ 
 
Madde 22-  
Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer 
ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci 
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te ortak olan 
temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri 
payların sahip olduğu oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu 
tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy 
kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 
anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak 
Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 
İLAN: 
 
Madde 23-  
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilana 
ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 
yapılır. 
 
Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun 
olarak yapılır.  
 
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: 
 
Madde 24-  
Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el 
kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve 
esas sermayenin en az onda birini temsil eden 
ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Konuya 
ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uyulur. GenelKurulda oykullanılması hususunda 
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu 
düzenlemelerine uyulur. 
 
 
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: 

 



 

 

Madde 25-  
Denetçiler T.T.K.nun 353. Maddesinde sayılan 
ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka Şirketin 
iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin 
korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün 
tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte                                                                 
bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu 
toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini                                                                
tayine kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu 
tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve                                                             
acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu 
yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.                                                        
Denetçiler kanun ve esas ana sözleşme ile 
kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan 
dolayı müteselsilen mesuldürler. 
 
GENEL KURUL:  
 
Madde 26-  
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak 
toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket 
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun 
ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre 
toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas 
üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel 
Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. 
 
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; 
Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak 
elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında 
esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 
 
TOPLANTI YERİ: 
 
Madde 27-  
Genel Kurullar, Şirketin merkezinin bulunduğu 
şehirde veya İstanbul’da toplanır. 
 
 
 

Madde 25-  
Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü 
değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk 
Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne 
uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil 
ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli 
olur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
FAALİYET DÖNEMİ: 

 
Madde 26-  
Şirket’in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci 
gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü 
biter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARIN DAĞITILMASI: 
 
Madde 27-  
Şirket’te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanununu ve şirketin tabi olduğu 
sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel 
Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası 
çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurul tarafından karara bağlanır.  
 
Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve 
esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı 
dağıtılabilir. 
 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten 
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem 
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 
olunur: 
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul 
tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası 
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak kar payı ayrılır. 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan 
kısmın %5’i Şirket çalışanlarına dağıtılır. 
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde 
belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 
payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 
521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı 
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 
onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası 
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde 
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi 
yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  
 
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 
zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 
üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 
 
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul 
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 
 



 

 

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: 
 
Madde 28-  
Gerek adi ve gerek fevkalade Genel Kurul 
toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin 
bulunması şarttır. Komiserinin bulunması şarttır. 
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul 
toplantılarında alınacak  kararlar geçerli değildir. 
 
 
 
TOPLANTI NİSABI: 
 
Madde 29-  
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar 
nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. 
 
OYLAR: 
 
Madde 30-  
Adi ve Fevkalade Genel Kurul Toplantılarında hazır 
bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay 
için b43ir oy hakları vardır. 
 
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak 
suretiyle verilir. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 
 
 
 
 
 
VEKİL TAYİNİ: 
 
Madde 31-  
Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin 
bulunmamaları halinde kendilerini bir başka pay 
sahibi veya hariçten tayin edecekleri vekil 
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi 
olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya 
yetkilidir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim 
ortaklıklarda vekaleten oy kullanma 
düzenlemelerine uyulur. 
 
İLAN: 
 
Madde 32-  
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. 
Maddesi hükmü saklı olmak şartıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 

KAR'IN DAĞITILMA TARİHİ: 
 
Madde 28-  
Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde 
verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun 
teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 
dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına 
ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
 
KANUN HÜKÜMLERİ:  
 
Madde 29-  
İş bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar 
hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: 
 
Madde 30-  
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması  
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve 
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 



 

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve internet 
sitelerinde yapılır. 
 
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükümleri 
ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta 
önce yapılır. 
 
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: 
 

Madde 33-  
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak 
suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay 
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine 
sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya 
başvurulur. 
 
ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ: 
 
Madde 34- 
Bu esas mukavelede meydana gelecek her türlü 
değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Ticaret 
Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine 
bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun 
olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten 
sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. 
 
SENELİK RAPORLAR: 
 
Madde 35-  
Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları’yla senelik 
bilançodan Genel Kurul Tutanağından ve Genel 
Kurul da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay 
miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel 
Kurul’un son toplantı gününden itibaren en geç bir 
ay zarfında Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya 
toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 
öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız 
denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye 
Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur. 
 
Madde 36-  
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden  
başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat 
birinci hesap yılı müstesna olarak kat’i surette 
kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu 
günü arasındaki müddeti ihtiva eder. 
 
KARIN DAĞITILMASI VE İHTİYATLAR: 
 
Madde 37- 
Şirketin Genel Gider ile çeşitli amortisman bedelleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 



 

 

gibi Şirketce ödenmesi veya ayrılması zorunlu 
miktar, hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden 
indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı 
oluşturur. Bu suretle gelen safi kardan; 
 
a) Safi karın yüzde 5’i Birinci Tertip Kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır. 
 

b) Şirket Tüzel Kişiliğine ait vergiler ve                       
benzerleri düşülür. 

Yukarıdaki indirimlerden sonra bulunan safi kardan:  
 
 
c) Sermaye Piyasası Kurulu’nca ödenmiş 

sermaye üzerinden tespit edilecek oranda 
Birinci Temettü verildikten sonra kalan karın; 

 
d) Yüzde 5’i Şirket Personeline verilir. 
 
Sonra kalan kar:   
 
e) Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel 

Kurul’un saptayacağı şekil ve zamanda pay 
sahiplerine dağıtılır veya yedek akçe olarak 
ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen Birinci Temettü 
ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve 
işçilere kardan pay dağıtılmasına karar 
verilemez. Şirket personeline ayrılan tutarla 
ikinci Temettü payı olarak pay sahiplerine 
dağıtılması kararlaştırılan ve kar’a iştirak 
eden kuruluşlara dağıtılan kazanç payından 
T.T.K. nun 466. Maddesinin 3 numaralı bendi 
gereğince, yüzde 10 kesilerek, ikinci Tertip 
Kanuni Yedek Akçeye eklenir. 

 
KAR’IN TEVZİ TARİHİ: 
 
Madde 38-  
Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde 
verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun 
teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak 
dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret 
Kanunu'nun 473 üncü maddesi hükmü saklıdır. 
 
 
 
İHTİYARİ YEDEK AKÇE: 
 
Madde 39-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Şirket tarafından ayrılan ihtiyari yedek akçe şirket 
sermayesinin (%20) sini geçemez. (T.T.K.nun 467.nci 
maddesi hükmü mahfuzdur.) Bu miktar ihtiyari 
yedeklerin kullanılması suretiyle azalacak olursa 
yine Ana Sermayenin % 20 sini buluncaya kadar 
ayrılmaya devam edilir. İhtiyat Akçe yürürlükteki 
kanunlar gereğince menkul değerlere yatırılabilir. 
Umumi yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe 
münhasıran ziyanların kapatılmasına, işler iyi 
gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin 
önüne geçmeye, neticelerini hafifletmeye, elverişli 
tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve 
ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu Ana Sözleşme 
hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi 
kar’dan ayrılmadıkça pay sahiplerine kar 
dağıtılamaz. 
 
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME: 
 
Madde 40-  
Şirket bu  Ana Sözleşmeyi  bastırarak hissedarlara 
dağıtmak ve bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret 
Bakanlığına göndermek zorundadır. 
 
KANUN HÜKÜMLERİ:  
 
Madde 41-  
Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda 
T.T.K. hükümleri tatbik olunur. 
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: 
 
Madde 42-  
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması  
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 
 
 
GEÇİCİ MADDE 1:  
 
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 
5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair 
kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 
her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni 
Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile 

Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan 
hakları saklıdır. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)   

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

   Yeniden düzenlenmiş 

  Dipnot  (Dipnot 2) 

VARLIKLAR Referansları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Dönen Varlıklar  36.388.705 43.731.691 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 330.468 8.196.966 

Ticari Alacaklar 10 12.015.493 12.714.706 

 -     İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 5.453.070 5.940.727 

 -     İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 6.562.423 6.773.979 

Diğer Alacaklar 11 1.065.573 423.727 

-     İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 1.022.587 394.096 

-     İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 42.986 29.631 

Stoklar 13 21.811.837 21.738.717 

Peşin Ödenmiş Giderler 14 882.251 109.445 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 - 381.753 

Diğer Dönen Varlıklar 26 283.083 166.377 

 

Ara Toplam  36.388.705 43.731.691 

 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34 - - 

 

Duran Varlıklar  21.784.760 19.645.052 

 

Finansal Yatırımlar 7 311.397 260.278 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 7.895.619 7.736.612 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 - - 

Maddi Duran Varlıklar 18 9.809.267 9.110.675 

- Diğer Maddi Duran Varlıklar 18 9.809.267 9.110.675 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 161.583 - 

-    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 161.583 - 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 3.606.894 2.537.487 

 

TOPLAM VARLIKLAR  58.173.465 63.376.743 

 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)   

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

    Yeniden düzenlenmiş 

   Dipnot  (Dipnot 2) 

YÜKÜMLÜLÜKLER Referansları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler  23.355.653 27.649.968 

 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 321.138 8.812.922 

Ticari Borçlar 10 3.176.496 2.804.948 

-     İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 855.541 437.862 

-     İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 2.320.955 2.367.086 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 755.385 626.076 

Diğer Borçlar 11 16.273.541 13.358.447 

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 16.226.567 13.313.260 

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 46.974 45.187 

Ertelenmiş Gelirler 14 1.147.383 407.725 

Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 530.245 485.841 

-     Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 530.245 485.841 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 1.151.465 1.154.009 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler  8.047.553 8.107.046 

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 8.047.553 8.107.046 

 

ÖZKAYNAKLAR 27 26.770.259 27.619.729 

 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 26.770.259 27.619.729 

 

Sermaye  6.000.000 6.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları  20.891.542 20.891.542 

Paylara İlişkin Primler  9.052 9.052 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

   Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler  (1.618.663) (1.618.663) 

-      Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu  (1.618.663) (1.618.663) 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş   

   Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler  252.488 217.221 

-     Finansal Varlık Değer Artış Fonu  252.488 217.221 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  699.583 699.583 

Geçmiş Yıllar Karları  1.420.994 1.843.430 

Net Dönem Zararı  (884.737) (422.436) 

 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - - 

 

TOPLAM KAYNAKLAR  58.173.465 63.376.743 

 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)   

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

  Yeniden düzenlenmiş 

   (Dipnot 2) 

 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Referansları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Hasılat 28 55.150.890 49.317.767 

Satışların Maliyeti (-) 28 (46.606.329) (41.074.325) 

 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar  8.544.561 8.243.442 

 

Genel Yönetim Giderleri (-) 29,30 (7.283.834) (5.399.043) 

Pazarlama Giderleri (-) 29,30 (3.325.231) (3.871.369) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29,30 (479.034) (257.132) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 2.300.741 1.421.882 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (1.657.368) (1.905.560) 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen    

   Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 1.159.007 1.399.963 

 

Esas Faaliyet Zararı  (741.158) (367.817) 

 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 112.515 67.109 

 

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Zararı  (628.643) (300.708) 

 

Finansman Gelirleri 33 1.097.976 1.514.938 

Finansman Giderleri (-) 33 (2.425.333) (2.050.612) 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar  (1.956.000) (836.382) 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri 35 1.071.263 413.946 

-      Ertelenmiş Vergi Geliri 35 1.071.263 413.946 

 

Dönem Zararı  (884.737) (422.436) 

 

Dönem Zararının Dağılımı  

 

-      Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - - 

-     Ana Ortaklık Payları 27 (884.737) (422.436) 

 

100 Adet Pay Başına Zarar  36  (0,147)  (0,070) 

 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)   

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

  Yeniden düzenlenmiş 

   (Dipnot 2) 

 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Referansları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Dönem Zararı 27 (884.737) (422.436) 

 

Diğer Kapsamlı Gelirler 

   Kar veya Zararda Yenide 

  Sınıflandırılmayacaklar 27 - (1.261.926) 

 

Tanımlanmış Fayda Planları 

  Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)  - (1.577.408)  

Ertelenmiş Vergi Gideri  - 315.482 

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 35.267 217.221 

 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların 

 Yeniden Değerleme Kazançları  37.123 228.654 

Ertelenmiş Vergi Gideri  (1.856) (11.433) 

 

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)  35.267 (1.044.705) 

 

Toplam Kapsamlı Gider  (849.470) (1.467.141) 

 

Toplam Kapsamlı Giderin Dağılımı 

-       Kontrol Gücü Olmayan Paylar  - - 

-       Ana Ortaklık Payları  (849.470) (1.467.141) 

 

100 Adet Pay Başına Zarar 36 (0,141) (0,244) 

 

 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

 Kar veya Zararda Yeniden Kar veya Zararda Yeniden 

 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş 

 Diğer Kapsamlı Gelirler Diğer Kapsamlı Gelirler Birikmiş Karlar 

   Karşılıklı    Yabancı  Kardan   Ana Kontrol 

  Sermaye İştirak Pay Yeniden Diğer Para Diğer Ayrılan Geçmiş Net Ortaklığa Gücü  

  Düzeltme Sermaye İhraç Değerleme Kazanç/ Çevirim Kazanç Kısıtlanmış Yıllar Dönem Ait Olmayan Toplam 

 Sermaye Farkları Düzeltmesi (-) Primleri Kazançları Kayıplar Farkları Kayıplar Yedekler Karları Karı/(Zararı) Özkaynaklar Paylar Özkaynaklar 

 

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiye 6.000.000 20.891.542  9.052 - - - - 366.200 (2.274.464) 4.094.540 - - 29.086.870 

 

UMS–19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”               

standardındaki değişiklik etkisi (Dipnot 2) - - - - - (356.737) - - - - 356.737 - - - 

 

Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak  6.000.000 20.891.542  9.052 - (356.737) - - 366.200 (2.274.464) 4.451.277   29.086.870 

 

Transfer - - - - - - - - 333.383 4.117.894 (4.451.277) - - - 

Toplam kapsamlı gelir - - - - - (1.261.926) - 217.221 - - (422.436) - - (1.467.141) 

 

31 Aralık 2012 itibarıyla bakiye 6.000.000 20.891.542 - 9.052 - (1.618.663) - 217.221 699.583 1.843.430 (422.436) - - 27.619.729 

 

 

 Kar veya Zararda Yeniden Kar veya Zararda Yeniden 

 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş 

 Diğer Kapsamlı Gelirler Diğer Kapsamlı Gelirler Birikmiş Karlar 

   Karşılıklı    Yabancı  Kardan   Ana Kontrol 

  Sermaye İştirak Pay Yeniden Diğer Para Diğer Ayrılan Geçmiş Net Ortaklığa Gücü  

  Düzeltme Sermaye İhraç Değerleme Kazanç/ Çevirim Kazanç Kısıtlanmış Yıllar Dönem Ait Olmayan Toplam 

 Sermaye Farkları Düzeltmesi (-) Primleri Kazançları Kayıplar Farkları Kayıplar Yedekler Karları Zararı Özkaynaklar Paylar Özkaynaklar 

 

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye 6.000.000 20.891.542 - 9.052 - - - 217.221 699.583 1.486.693 (1.684.362) - - 27.619.729 

 

UMS–19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”               

standardındaki değişiklik etkisi (Dipnot 2)  - - - - (1.618.663) - - - 356.737 1.261.926 - - - 

 

Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak  6.000.000 20.891.542 - 9.052 - (1.618.663) - 217.221 699.583 1.843.430 (422.436) - - 27.619.729 

 

Transfer - - - - - - - - - (422.436) 422.436 - - - 

Toplam kapsamlı gelir - - - - - - - 35.267 - - (884.737) - - (849.470) 

 

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye 6.000.000    20.891.542 - 9.052    - (1.618.663)    - 252.488    699.583      1.420.994    (884.737)    - - 26.770.259    

 

Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur. 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN 

YILLARA AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

  Yeniden düzenlenmiş 

   (Dipnot 2) 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

 Dipnot 31 Aralık 31 Aralık 

 Referansları 2013 2012 

 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  2.097.334 4.322.632 

 

Dönem karı 27 (884.737) (422.436) 

 

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  1.727.771 1.295.003 

 

Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler 18,19 1.537.536 1.254.581 

Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler 7,10,11,13,18,19,20 793.129 234.451 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 22,24 1.898.621 723.161 

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 31,33 870.365 590.390 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 31,33 (948.248) 373.438 

İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 16 (1.159.007) (1.399.963) 

Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 35 (1.071.263) (413.946) 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

   kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 32 (102.147) (53.114) 

Temettü gelirleri 32 (10.368) (13.995) 

Diğer çeşitli gelir tahakkuklarındaki değişim 26 (66.851) - 

Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 7 (13.996) - 

 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  4.310.250 5.843.119 

 

Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,13 (172.457) 2.803.778 

Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,10 1.408.840 (3.550.584) 

Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,11,37 (641.846) 732.218 

Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler 3,10 375.013 122.284 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 3,11,14,26,37 3.784.061 5.665.020 

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt. 3,14,26 (443.361) 70.403 

 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  5.153.284     6.715.686 

 

Ödenen faiz 8,31,33,37 (1.285.233) (955.741) 

Alınan faiz 31,33,37 142.993 231.803 

Vergi ödemeleri/iadeleri 35 - (381.753) 

Ödenen kıdem tazminatı 24 (1.913.710) (1.287.363) 

 

 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN 

YILLARA AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 

    Yeniden düzenlenmiş 

     (Dipnot 2) 
    1 Ocak - 1 Ocak - 

   Dipnot  31 Aralık 31 Aralık 

   Referansları  2013 2012 

 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (1.186.103) (2.499.336) 

 

Başka işletmelerin veya fonların paylarının ve borçlanma 

   araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri 7,16,32 - 11.511 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından 

   kaynaklanan nakit girişleri 18,19,32 112.827 53.114 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından 

   kaynaklanan nakit çıkışları 18,19 (2.408.391) (3.877.844) 

Alınan temettüler 16,32 1.010.368 1.013.995 

Alınan faiz 6,33 99.093 299.888 

 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  (8.999.699) (1.945.108) 

 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 8 4.525.892 (218.730) 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 8 (13.525.591) (1.726.378) 

 

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)  (8.088.468) (121.812) 

 

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT    

    BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  221.970 53.787 

 

Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 31,33 221.970 53.787 

 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)  (7.866.498) (68.025) 

 

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 8.196.966 8.264.991 

 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 6 330.468 8.196.966 

 



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET 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 (emek yoğun üretim) tarzında soda (kristalin) camından ev eşyası, kristal camdan ev eşyası ve 

avize taşı yapımında kullanılan cam çubuk üretimi yapılmaktadır. Şirket 2 Şubat 1994 tarihinde 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin bünyesine dahil olmuştur. 

 

Şirket, üretmekte olduğu ürünlerin önemli bir kısmının yurtiçi satış ve dağıtımını Şişecam Grup şirketi 

konumunda olan Paşabahçe Cam Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (“Paşabahçe Cam”), yurtdışı satış ve 

dağıtımını ise yine Şişecam Grup’u şirketlerinden Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (“Şişecam Dış Ticaret”) 

aracılığıyla yapmaktadır. 

 

Şirket’in sermayesinin %39,91’ine (2012: %39,91) karşılık gelen hisse senetleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. Şirket’in %26,09 (2012: %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. (“İş Bankası”)’dir. 

Şirket’in faaliyet gösterdiği sektör nedeniyle Şirket’in finansal tablolarını önemli ölçüde 

etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır. 
 

Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur: 

 

Bahçelievler Mahallesi 

4013 Sokak No:10/ Denizli / Türkiye 

 

Telefon: + 90 (258) 295 40 00 

Faks:  + 90 (258) 377 24 79 

http://www.denizlicam.com.tr 

 

Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 
 

Kayıtlı olduğu sicil  Denizli Ticaret Sicil Memurluğu 

Sicil No:  3407 

Mersis No :  0292001255300010 
 

 

Şirket’in Personel Yapısı 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Aylık ücretli 73 77 

Saat ücretli 587 564 

 

Toplam 660 641 

  

http://www.denizlicam.com.tr/
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1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (DEVAMI) 

 
Şirket’in bağlı ortaklığı bulunmadığından finansal tablolarda konsolidasyon söz konusu değildir. Bununla birlikte 

iştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. 
 

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Perakende satış ve pazarlama Türkiye  

 

Aşağıda yer alan tablo 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla iştirak payını göstermektedir (Dipnot 16): 

 

  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012  

 Doğrudan ve Etkin  Doğrudan ve Etkin 

 dolaylı ortaklık ortaklık dolaylı ortaklık ortaklık 

Şirket Unvanı oranı (%) oranı (%)  oranı (%) oranı (%) 

 

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

 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas 

alınmıştır. 

 

Şirket’in finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara 

uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait finansal 

tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 

Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan 

etmiştir. Şirketin de finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu 

(“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını 

esas almaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin 

dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet 

esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli 

düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan 

para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, 

Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) 

cinsinden ifade edilmiştir. 

 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 

Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,  

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 

 

Finansal tablolar, Şirket’in ve özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakinin önümüzdeki bir yılda ve 

faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği 

varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’ in cari dönem finansal tabloları 

önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk 

sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 

 

Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali 

tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait finansal tablolarda cari 

dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları yapmıştır. 

 

Şirket, önceki dönem mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen UMS 19 

“Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı uyarınca yeniden düzenlemeler yapmıştır.  

 

UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi 

 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara 

sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir. 

Şirket, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı) kar veya 

zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle muhasebe 

politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu 

doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kayıp/(kazançlar), kar veya 

zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında muhasebeleştirilmiştir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosu, 1 Ocak -  

31 Aralık 2012 dönemi kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunun önceden 

raporlanan finansal tablolarla mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) 

 

Finansal Durum Tablosu 
  Daha Önce SPK Finansal UMS–19 Yeniden 

  Raporlanan Tablo Format Standardındaki Düzenlenmiş 

  31 Aralık Değişikliğinin Değişikliğin 31 Aralık 

VARLIKLAR 2012 Etkisi Etkisi 2012 

 

Dönen Varlıklar 43.731.691 - - 43.731.691 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 8.196.966 - - 8.196.966 
Ticari Alacaklar 12.714.706  - 12.714.706 

− İlişkili Taraf. Ticari Alacak. 12.653.934 - - 12.653.934 

− İlişkili Olmayan Taraf.Ticari Alacaklar 60.772 - - 60.772 
Diğer Alacaklar 423.727 - - 423.727 

− İlişkili Taraf. Diğer Alacaklar 394.096 - - 394.096 

− İlişkili Olmayan Taraf. Diğer Alacaklar 29.631 - - 29.631 
Stoklar 21.738.717 - - 21.738.717 

Peşin Ödenmiş Giderler - 109.445 - 109.445 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - 381.753 - 381.753 

Diğer Dönen Varlıklar 657.575 (491.198) - 166.377 

 

Duran Varlıklar 19.645.052 - - 19.645.052 

 

Finansal Yatırımlar 260.278 - - 260.278 

Özkaynak Yönt.Değer.Yatırımlar 7.736.612 - - 7.736.612 
Maddi Duran Varlıklar 9.110.675 - - 9.110.675 

− Diğer Maddi Duran Varlık. 9.110.675 - - 9.110.675 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.537.487 - - 2.537.487 

 

TOPLAM VARLIKLAR 63.376.743 - - 63.376.743 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) 
 

 

  Daha Önce SPK Finansal UMS–19 Yeniden 

  Raporlanan Tablo Format Standardındaki Düzenlenmiş 

  31 Aralık Değişikliğinin Değişikliğin 31 Aralık 

YÜKÜMLÜLÜKLER 2012 Etkisi Etkisi 2012 

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.649.968 - - 27.649.968 

 
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.812.922 - - 8.812.922 

Ticari Borçlar 2.804.948 - - 2.804.948 

− İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 437.862 - - 437.862 
− İlişkili Olmayan Taraf. Ticari Borçlar 2.367.086 - - 2.367.086 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

  Kapsamında Borçlar - 626.076 - 626.076 
Diğer Borçlar 13.358.447 - - 13.358.447 

− İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.313.260 - - 13.313.260 

− İlişkili Olmayan Taraf.Diğer Borçlar 45.187 - -  45.187 
Ertelenmiş Gelirler - 407.725 - 407.725 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - - 

Kısa Vadeli Karşılıklar 1.111.917 (626.076) - 485.841 
− Çalışanlara Sağl. Faydal. İlişk. Karş. 1.111.917 (626.076) - 485.841 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.561.734 (407.725) - 1.154.009 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.107.046 - - 8.107.046 

 

Çalışanl. Sağl. Faydal. İliş. Karş. 8.107.046 - - 8.107.046 

 

ÖZKAYNAKLAR 27.619.729 - - 27.619.729 

 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27.619.729 - - 27.619.729 

 

Sermaye 6.000.000 - - 6.000.000 
Sermaye Düzeltmesi Farkları 20.891.542 - - 20.891.542 

Paylara İlişkin Primler 9.052 - - 9.052 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir. veya Gid. - - (1.618.663) (1.618.663) 

− Kıdem Tazminatı Kar. Aktüeryal Fon - - (1.618.663) (1.618.663) 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak     

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gid. 217.221 - - 217.221 

− Finansal Varlık Değer Artış Fonu 217.221 - - 217.221 

Kardan Ayrılan Kısıtlan. Yedek. 699.583 - - 699.583 

Geçmiş Yıllar Karları 1.486.693 - 356.737 1.843.430 

Net Dönem Zararı (1.684.362) - 1.261.926 (422.436) 

 

TOPLAM KAYNAKLAR 63.376.743 - - 63.376.743 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) 
 

Kar veya Zarar Tablosu 
 
  Daha Önce SPK Finansal UMS-19 Yeniden 

  Raporlanan Tablo Format Standardındaki Düzenlenmiş 

  1 Ocak - Değişikliğinin Değişikliğin 1 Ocak - 

  31 Aralık 2012 Etkisi Etkisi 31 Aralık 2012 

 

Hasılat 49.317.767 - - 49.317.767 

Satışların Maliyeti (41.074.325) - - (41.074.325) 

 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 8.243.442 - - 8.243.442 

 

Genel Yönetim Giderleri (-) (7.161.784) 185.333 1.577.408 (5.399.043) 

Pazarlama Giderleri (-) (3.871.369) - - (3.871.369) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (257.132) - - (257.132) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 99.091 1.322.791 - 1.421.882 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (102.035) (1.803.525) - (1.905.560) 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

   Kar/(Zararlarındaki) Paylar - 1.399.963 - 1.399.963 

 

Esas Faaliyet Zararı (3.049.787) 1.104.562 1.577.408 (367.817) 

 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların     

Kar/(Zararlarındaki) Paylar 1.399.963 (1.399.963) - - 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - 67.109 - 67.109 

 

Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Zararı (1.649.824) (228.292) 1.577.408 (300.708) 

     

  

Finansman Gelirleri 2.904.838 (1.389.900) - 1.514.938 

Finansman Giderleri (-) (3.668.804) 1.618.192 - (2.050.612) 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı (2.413.790) - 1.577.408 (836.382) 

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 729.428 - (315.482) 413.946 

− Dönem Vergi Gideri - - - - 

− Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 729.428 - (315.482) 413.946 

 

Dönem Karı (1.684.362) - 1.261.926 (422.436) 

 

Dönem Karının Dağılımı     

 

− Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - - 

− Ana Ortaklık Payları (1.684.362) - 1.261.926 (422.436) 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) 

 

Kapsamlı Gelir Tablosu 
 
 Daha Önce SPK Finansal UMS-19 Yeniden 

 Raporlanan Tablo Format Standardındaki Düzenlenmiş 

 1 Ocak - Değişikliğinin Değişikliğin 1 Ocak - 

 31 Aralık 2012 Etkisi Etkisi 31 Aralık 2012 

 

Dönem Karı (1.684.362) - 1.261.926 (422.436) 

Diğer Kapsamlı Gelirler 

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - (1.261.926) (1.261.926) 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin  

   Yeniden Değerleme Artışları - - - - 

Tanımlanmış Fayda Planları 

   Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - - (1.577.408) (1.577.408) 

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) - - 315.482 315.482 

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 217.221 - - 217.221 

 

Yabancı Para Çevirim Farkları - - - - 

 atılmaya Hazır Finansal Varlıkların 

 Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları) 228.654 - - 228.654 

 Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (11.433) - - (11.433) 

Diğer Kapsamlı Gelirler/ (Giderler) 217.221 - (1.261.926) (1.044.705) 

 

Toplam Kapsamlı Gider (1.467.141) - - (1.467.141) 

 

Toplam Kapsamlı Gider’in Dağılımı 

 

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - - 

- Ana Ortaklık Payları (1.467.141) - - (1.467.141) 

 

Nakit Akış Tablosu 
 
  Daha Önce SPK Finansal UMS-19 Yeniden 

  Raporlanan Tablo Format Standardındaki Düzenlenmiş 

 1 Ocak - Değişikliğinin Değişikliğin 1 Ocak - 

  31 Aralık 2012 Etkisi Etkisi 31 Aralık 2012 

 

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 5.415.710 (1.039.964) - 4.375.746 

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (3.824.729) 1.272.279 - (2.552.450) 

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları (1.194.248) (750.860) - (1.945.108) 

Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit 

   Benzerleri Üzerindeki Etkisi (464.758) 518.545 - 53.787 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Net Artış/(Azalış) (68.025) - - (68.025) 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 

İştirakler 

 

Şirket’in bağlı ortaklığı bulunmadığından finansal tablolarda konsolidasyon söz konusu değildir. Bununla 

birlikte, iştirakteki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. İştirak, Şirket’ in genel olarak oy 

hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Şirket’ in, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip 

bulunmamakla 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. Şirket, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına 

girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya 

Şirket’ in önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona 

erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde 

gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir. 

 

Şirket’ in iştiraki bulunan Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (“Paşabahçe Mağazaları”) yurtiçi pazarda cam ev eşyaları 

başta olmak üzere perakende satış ve pazarlama alanında faaliyet göstermektedir. (Dipnot 1). 

 

2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–14.1 No’lu tebliği 

ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından 

uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 

 

2.3 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların 

hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal 

tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. 

 

Şirket, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak 

UMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe 

yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak anlatılmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik 

olarak uygulanır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanması sırasında 

kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanması 

sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır. 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 

yeniden düzenlenir. 

 

2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler 
 

Şirket cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal 

Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıla ait 

dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Şirket’ in 

finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır. 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık 

dönemler ve yine 1 Ocak 2013 tarihinde 31 Aralık 2013 dönemine ait geçerli olan ve Şirket’ in finansal tabloları 

üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur. 

 

a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, 

değişiklikler ve yorumlar: 

 

- TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; 

1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip 

dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla 

birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık 

getirmez. 

 

- TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır 

ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür. 

 

- TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’: 

devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa 

faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında 

yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe 

dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar. 

 

- TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 

2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik 

Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, 

TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni 

açıklamaları içermektedir. 

 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)  

 

a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, 

değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 

 

- TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12’de 

karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. 

Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler, 

TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için 

uygulanacaktır. 

 

- Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009–2011 raporlama dönemi içinde beş başlığı içerir. 

 

Bu değişiklikler: 

 

● TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’ 

● TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’ 

● TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’ 

● TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’ 

● TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ 

 

- TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü 

bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve 

hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasları belirlemekte ve konsolidasyonun 

temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin 

konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının 

iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide 

finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir. 

 

- TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal 

düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür 

müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek 

katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan 

dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının 

düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların 

özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin 

verilmemektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı) 
 

a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, 

değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 

 

- TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek anlaşmalar, 

iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili 

yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir. 

 

- TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun 

değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve 

dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. 

UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun 

değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir. 

 

- TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp şimdi 

TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir. 

 

- TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına müteakip 

TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine göre 

muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir. 

 

- TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ; 1 Ocak 

2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama 

yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini 

ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir 

cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının 

açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir. 

 

b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek 

olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar: 

 

- TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’ ; 1 Ocak 

2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, 

TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki 

finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. 
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2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı) 
 

b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek 

olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 

- TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf 

tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak 

suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin 

açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

 

- TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına 

ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden 

satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin 

açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. 

 

- TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların 

devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan 

korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden 

korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. 

 

- TFRYK/UFRYK 21 - TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” 

üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili 

yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. 

 

- TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, 

sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa 

edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak 

araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket 

tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer 

ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü 

türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli 

değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel 

uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden 

kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik 

özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. 
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2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı) 

 

b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek 

olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 

 

- TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik 

TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler 

getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır. 

 

- TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya 

çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların 

hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; 

durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. 

 

- Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan yedi standarda değişiklik 

getirmiştir: 

 

● TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler 

● TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri 

● TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri 

● TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

● TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler 

● TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm 

 

- Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan dört standarda değişiklik 

getirmiştir: 

 

● TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması 

● TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri 

● TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 

● TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 

Şirket yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden 

itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket 

’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. 
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2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

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 esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili 

dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31). 

 

Malların Satışı 

 

Şirketin mal satışları cam çubuk ve cam ev eşyası bileşenlerini kapsamaktadır. Bu 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 Şirket’ e akışının olası olması ve  

● İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. 

 

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 etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde 

tahakkuk ettirilir. 

 

Temettü Geliri 

 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman finansal 

tablolara yansıtılır. 

 

Stoklar 

 

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama 

maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik ve 

genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer, 

olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek 

için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarı mamüller, 

mamüller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır (Dipnot 13). 
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2.6  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile 

bulunan net değerleri ile gösterilmektedir. 

 

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve 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, artık 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 

diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. 

Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: 

 

  Ekonomik ömür 

 

Binalar 10–50 yıl 

Yer altı ve yer üstü düzenleri 8–50 yıl 

Makine ve cihazlar 3–25 yıl 

Taşıtlar 3–15 yıl 

Döşeme ve demirbaşlar 2–20 yıl 

Diğer maddi varlıklar 4–15 yıl 

 

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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Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 

düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre 

doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 

ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki 

değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır ve 

ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur. 

 

Bilgisayar Yazılımları 

 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 

sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) 

itfaya tabi tutulur. 

 

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kapsamlı gelir 

tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’ in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile 

direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar 

maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve 

genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen 

bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı geçmemek kaydıyla) itfaya tabi 

tutulurlar (Dipnot 19). 

 

Geliştirme Giderleri 

 

Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari 

ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit 

edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve araştırma 

giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme gideri 

sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari üretiminin başlaması ile 5 yıl 

içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Dönem itfa ve tükenme payları giderleri 

gerçekleştiğinde satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 28 ve 30). 
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Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Şirket, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor 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. 

 

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 ve 33). 

 

Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş 

bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir. 

 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, 

satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa 

hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları 

dönemlerde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

 

Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle 

birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde 

katlanacağı borçlanma giderleri ile halihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma 

giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir. 

 

İlişkili Taraflar 
 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve 

onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen 

iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37). 
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Netleştirme/Mahsup 

 

İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 

gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla 

toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri 

net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 

eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 

 

Finansal Yatırımlar 

 

Sınıflandırma 

 

Şirket, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, 

vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre 

yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar. 

 

Alacaklar 

 

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal 

varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran 

varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak 

sınıflandırılırlar (Dipnot 10, 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 rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya 

niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar (Dipnot 7). 

 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 

 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama 

kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit 

veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan 

finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto 

edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7). 
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Finansal Yatırımlar (Devamı) 

 

Muhasebeleştirme ve Ölçümleme 

 

Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan 

tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun 

değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. 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 müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle 

muhasebeleştirilmektedirler. 

 

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 kar veya zarar 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 kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar 

olarak aktarılır. Şirket satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, 

satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden 

gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır 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, rapor 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 kar veya zarar tablosuna 

yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar 

tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü 

giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi kar veya 

zarar tablosu ile ilişkilendirilmez. 
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Ticari Alacaklar 

 

Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman 

gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, 

orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz 

yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin 

faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

 

Tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü 

karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki 

farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere 

tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

 

Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir 

kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek esas 

faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31). 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde 

kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa 

vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa vadeli 

finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7). 

 

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 ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 
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Finansal Yükümlülükler (Devamı) 

 

Diğer finansal yükümlülükler 

 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 

etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8). 

 

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. 

 

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). 

 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

Şirket’ in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 

para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’ in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi 

olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 

 

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

ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar 

esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve 

yükümlülükler rapor 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.Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, 

yurtdışındaki faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.6  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Pay Başına Kazanç 

 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen net karın ilgili yıl 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 pay başına kazanç 

hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak 

dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36). 

 

Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Şirket, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme 

gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde 

finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 

 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar 

 

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, rapor 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). 

 

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

 

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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

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, kar veya zarar tablosuna dahil edilir (Dipnot 35). Aksi 
takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 
 

Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Şirket’ in ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımının faaliyet 
gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. 
 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan 
değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme birleşmeleri 
dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara 
alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık 
ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı 
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması 
beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. 
 

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, halihazırda 
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından 
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. 
 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’ in Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli 
olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini 
toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve 
Türk İş Kanunu uyarınca, Şirket, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya 
uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden 
veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal 
yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak 
hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24). 
 

Nakit Akış Tablosu 
 

Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının 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 ilişkin nakit akımları işletme, 
yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır. 
 

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. 
 

Temettüler 
 

Şirket, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü 
borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

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 2013 tarihi 

itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları 

çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 

3.606.894 TL (2012: 2.537.487 TL) tutarındaki kısmı için ertelenen vergi varlığı olacağı tahmin edilmiş ve 

muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35). 

 

Stokların net gerçekleşebilir değeri 

 

Dipnot 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 850.599 TL (2012: 751.262 TL) 

tutarında indirilmiş ve bu tutar satılan malın maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 13). 

 

 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 

Bulunmamaktadır (2012:Bulunmamaktadır). 

 

 

4. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 

 

Şirket’ in iştirakı bulunan Paşabahçe Mağazaları UMS–28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” 

standardına göre özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiş ve bu iştirake ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da 

verilmiştir. İştirakin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve sahiplik oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de 

açıklanmıştır. 

 

 

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. 
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Kasa 2.135 2.535 

Bankadaki nakit 328.333 8.194.431 

− Vadesiz mevduatlar 328.333 206.248 

− Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar - 7.988.183 

 

   330.468 8.196.966 

 

Vadesiz mevduatlar   

 Faiz oranı  31 Aralık 31 Aralık 

Para birimi (%) Vade 2013 2012 

 

Euro - - 190.940 99.859 

ABD Doları - - 52.010 74.125 

TL - - 72.386 29.362 

Diğer dövizlerin TL karşılığı - - 12.997 2.902 

 

   328.333 206.248 

 

Vadeli mevduatlar   

 Faiz oranı  31 Aralık 31 Aralık 

Para birimi (%) Vade 2013 2012 

 

ABD Doları 3 1 ay - 7.988.183 

 

   - 7.988.183 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri 

değerler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Hazır değerler 330.468 8.196.966 

Eksi: Faiz tahakkukları - 4.583 

 

 330.468 8.192.383 
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7. FİNANSAL YATIRIMLAR 

 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar  16.671 16.671 

Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar  294.726 243.607 

 

    311.397 260.278 

 

Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Daha önce raporlanan - 1 Ocak 260.278 31.624 

Bedelsiz sermaye artışı 13.996 - 

Gerçeğe uygun değer değişimi 37.123 228.654 

 

  311.397 260.278 

 

   Hisse  Hisse 

Borsa fiyatı ile değerlenen oranı 31 Aralık oranı 31 Aralık 

finansal yatırımlar (%) 2013 (%) 2012 

 

Soda Sanayi A.Ş. <1 294.726 <1 243.607 

 

   Hisse  Hisse  

Aktif bir piyasası olmayan oranı 31 Aralık oranı 31 Aralık 

finansal yatırımlar (%) 2013 (%) 2012  

 

Camiş Elektrik A.Ş. <1 16.671 <1 16.671 

 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

8. FİNANSAL BORÇLANMALAR 
 

Kısa vadeli finansal borçlanmalar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

Kısa vadeli krediler   321.138 282.947 
 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri  - 8.529.975 

 

Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları  - 8.529.975 
 

Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar   321.138 8.812.922 

 

Şirket’in, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama 

tarihleri aşağıdaki gibidir: 
 

Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

3 aydan kısa   321.138 - 

3 ay - 12 ay arası   - 8.812.922 

 

   321.138 8.812.922 

 

İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe 

uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları 

kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya tabi 

olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması nedeniyle, 

etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı 

öngörülmüştür. 
 

Kısa ve uzun vadeli finansal borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 

  Faiz aralığı Kısa Uzun 

Döviz cinsi Vade (%) vadeli vadeli 
 

Türk Lirası ve diğer - - 321.138 - 
 

31 Aralık 2012 

  Faiz aralığı Kısa Uzun 

Döviz cinsi Vade (%) (*) vadeli vadeli 
 

ABD Doları 2012-2013 2.99 - 7.738.036 

Euro 2012–2013 2.63 - 791.939 

TL 2012-2013 - 282.947  
 

   282.947 8.529.975 

 

(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları 

için Libor + %2,31, RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %20,68, TL için %7,38’dir (Ortalama etkin 

yıllık faiz oranı Euro için %3,22, ABD Doları için %2,86, RUR için %9,51, UAH için %20,68 ve TL için 

%7,38’dir). 
 

Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

1 yıl içinde ödenecekler   321.138 8.812.922  
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9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır.) 

 

 

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

Ticari Alacaklar 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Alıcılar 8.165.764 7.683.528 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37) 5.453.070 5.989.741 

Alacak senetleri reeskontu (-) - (49.014) 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (1.603.341) (909.549) 

 

 12.015.493 12.714.706 

 

Kısa vadeli ticari alacakların taşınan değerlerin makul değerlerine yaklaşık tutarlar olduğu kabul edilmektedir. 

Müşteri cari hesaplarının ortalama vadesi 1 aydır (31 Aralık 2012: 1 ay).  

 

Şirket’in alacakları temel olarak el yapımı cam ürünleri ve cam çubuk satışından kaynaklanmaktadır.  

31 Aralık 2013 tarihi itibari ile üzerinden şüpheli alacak karşılığı ayrılmamış, müşteri cari hesap bakiyeleri olan 

toplam 6.562.423 TL tutarında (2012: 6.773.979 TL) alacak bulunmaktadır. 

 

Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Şirket’ in kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski 

yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Şirket Yönetimi ekli finansal tablolarda yer alan şüpheli alacak karşılığından 

daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir. 

 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

1 Ocak 909.549 817.118 

 

Dönem gideri 693.792 185.333 

Tahsilatlar - (92.902) 

 

 1.603.341 909.549 

 

Şirket’ in ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

İpotekler 715.000 757.445 

Teminat mektupları 388.282 426.419 

Teminat çeki 321.000 796.673 

Teminat senetleri 276.475 1.162.455 

 

 1.700.757 3.142.992 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ticari alacakların 4.082.616 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 2.229.367 TL) 

kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın 

zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların 

yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
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10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI) 

 

Ticari Alacaklar (Devamı) 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş 3.393.179 1.125.458 

Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş 499.800 527.476 

Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş 189.637 576.433 

 

Toplam vadesi geçen alacaklar 4.082.616 2.229.367 

 

Ticari Borçlar 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Satıcılar 2.327.397 2.370.063 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37) 855.541 437.862 

Borç senetleri reeskontu (6.442) (2.977) 

 

 3.176.496 2.804.948 

 

 

11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37) 1.022.587 394.096 

Verilen depozito ve teminatlar 33.425 28.231 

Personelden alacaklar 8.157 - 

Diğer çeşitli alacaklar 1.404 1.400 

 

  1.065.573 423.727 

 

Kısa vadeli diğer borçlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37) 16.226.567 13.313.260 

Diğer çeşitli borçlar 46.974 45.187 

 

  16.273.541 13.358.447 

 

 

12. TÜREV ARAÇLAR 

 

Bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır). 
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13. STOKLAR 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Ticari mallar   17.934.904 17.959.143 

İlk madde ve malzeme   2.222.704 1.809.901 

Yarı mamuller   1.575.293 1.859.447 

Diğer stoklar   929.535 861.488 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)   (850.599) (751.262) 

 

    21.811.837 21.738.717 

 

Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

1 Ocak   (751.262) (702.144) 

Dönem içinde ayrılan karşılık   (99.337) (49.118) 

 

    (850.599) (751.262) 

 

 

14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

Peşin Ödenmiş Giderler 

 
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Stoklar için verilen sipariş avansları 866.662 82.457 

Gelecek aylara ait giderler 15.589 26.988 

 

 882.251 109.445 

 

Ertelenmiş Gelirler 

 

Peşin ödenmiş giderler: 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Alınan sipariş avansları 1.147.383 407.725 

 

 1.147.383 407.725 

 

 

15. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 
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16. İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER 

 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarının Şirket’in 

hissesi oranındaki payı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Mağazaları A.Ş.   7.895.619 7.736.612 

 

    7.895.619 7.736.612 

 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

1 Ocak   7.736.612 7.336.649 

 

İştiraklerden gelir ve giderler (net)   1.159.007 1.399.963 

İştiraklerden temettü gelirleri   (1.000.000) (1.000.000) 

 

    7.895.619 7.736.612 

 

İştirakin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur: 

 

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Dönen varlıklar 54.906.295 50.890.602 

Duran varlıklar 17.002.227 12.943.532 

 

Toplam varlıklar 71.908.522 63.834.134 

 

Kısa vadeli yükümlülükler 29.602.437 22.756.991 

Uzun vadeli yükümlülükler 2.827.990 2.394.072 

 

Toplam borçlar 32.430.427 25.151.063 

 

Şirket’e ait net varlıklar 39.478.085 38.683.071 

 

Şirket’in pay oranı     

 

− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)   20,00 20,00 

− Etkin ortaklık oranı (%)   20,00 20,00 

 

Net varlıklarda Şirket’ in payı   7.895.619 7.736.612 
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16.  İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (DEVAMI) 

 

  1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Hasılat 118.628.418 103.066.481 

Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı 5.795.035 6.999.815 

Dönem karından ödenen avans temettü - - 

 

Sürdürülen faaliyetlerden kar 5.795.035 6.999.815 

 

Diğer kapsamlı gelir - - 

 

Toplam kapsamlı kar   5.795.035 6.999.815 

 

Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Şirket’ in payı  1.159.007 1.399.963 

 

Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları 5.000.000 5.000.000 

 

Dağıtılan toplam temettüden Şirket’ in payı 1.000.000 1.000.000 

 

 

17.  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
  Arazi ve Yer altı ve yer  Tesis, makine   Diğer maddi  Yapılmakta  

Maliyet değer arsalar üstü düzenleri Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar varlıklar olan yatırımlar Toplam 

 

1 Ocak 2013 415.922 2.353.045 7.099.904 13.605.071 319.788 4.096.804 - 3.493.294 31.383.828 

 

Alımlar  - - - 1.503 - 8.995 457.698 1.769.617 2.237.813 

Çıkışlar - - - (1.503.542) (134.977) (24.759) - - (1.663.278) 

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler - 18.488 - 4.958.974 - 285.449 - (5.262.911) - 

 

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 415.922 2.371.533 7.099.904 17.062.006 184.811 4.366.489 457.698 - 31.958.363 

 

Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü 

 

1 Ocak 2013 - (909.797) (5.085.679) (12.354.435) (316.733) (3.606.509) - - (22.273.153) 

 

Dönem gideri (*) - (119.204) (178.268) (787.282) (401) (388.297) (64.084) - (1.537.536) 

Çıkışlar - - - 1.503.542 134.977 23.074 - - 1.661.593 

 

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi - (1.029.001) (5.263.947) (11.638.175) (182.157) (3.971.732) (64.084) - (22.149.096) 

 

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri 415.922 1.342.532 1.835.957 5.423.831 2.654 394.757 393.614 - 9.809.267 

 

31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri 415.922 1.443.248 2.014.225 1.250.636 3.055 490.295 - 3.493.294 9.110.675 

 
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2012: Yoktur).  
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 

 
  Arazi ve Yer altı ve yer  Tesis, makine   Diğer maddi  Yapılmakta  

Maliyet değer arsalar üstü düzenleri Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar varlıklar olan yatırımlar Toplam 

 

1 Ocak 2012 415.922 2.353.045 7.099.904 39.662.425 388.750 5.730.193 - 450.902 56.101.141 

 

Alımlar - - - 340.199  94.904 - 3.442.741 3.877.844 

Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler - - - (26.645.700) (68.962) (1.880.495) -  (28.595.157) 
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler - - - 248.147  152.202 - (400.349) - 

 

31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 415.922 2.353.045 7.099.904 13.605.071 319.788 4.096.804 - 3.493.294 31.383.828 

 

Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü - (793.185) (4.889.682) (38.384.899) (380.877) (5.165.086) - - (49.613.729) 

 

1 Ocak 2012 - (793.185) (4.889.682) (38.384.899) (380.877) (5.165.086) -  (49.613.729) 

 

Dönem gideri (*) - (116.612) (195.997) (615.236) (4.818) (321.918) - - (1.254.581) 
Çıkışlar -   26.645.700 68.962 1.880.495 - - 28.595.157 

 

31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi - (909.797) (5.085.679) (12.354.435) (316.733) (3.606.509) - - (22.273.153) 

 

31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri 415.922 1.443.248 2.014.225 1.250.636 3.055 490.295 - 3.493.294 9.110.675 

          

31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri 415.922 1.559.860 2.210.222 1.277.526 7.873 565.107 - 450.902 6.487.412 

 

(*) Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir. 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 Geliştirme 

Maliyet değeri giderleri Diğer Toplam 

 

1 Ocak 2013 - 1.075.637 1.075.637 

 

Alımlar 170.578 - 170.578 

Çıkışlar (8.995) - (8.995) 

 

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 161.583 1.075.637 1.237.220 

 

Birikmiş itfa ve tükenme payları 

 

1 Ocak 2013 - 1.075.637 1.075.637 

 

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi  1.075.637 1.075.637 

 

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri 161.583 - 161.583 

 

31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri - - - 

 

(*) Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir. 

 

 

20. ŞEREFİYE 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 

 

 

21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 

 

 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin 

tabloları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2013  

Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler TL karşılıkları ABD Doları Euro Rus Rublesi Türk Lirası 

 

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş 

   Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 1.126.950 - - - 1.126.950 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil 

   Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş 

   Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi 

   Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu  

   Temin Amacıyla Vermiş Olduğu 

   TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu 

   TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

ii. B ve C Maddeleri Kapsamına 

   Girmeyen Diğer Grup Şirketleri 

   Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin      

   Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 

   3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğ 

   TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

 

Toplam 1.126.950 - - - 1.126.950 

 

 31 Aralık 2012  

Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler TL karşılıkları ABD Doları Euro Rus Rublesi Türk Lirası 

 

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş      

   Olduğu TRİ’ lerin Toplam Tutarı 1.123.080 - - - 1.123.080 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil 

   Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş 

   Olduğu TRİ’ lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi 

   Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu  

   Temin Amacıyla Vermiş Olduğu 

   TRİ’ lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

D. Diğer Verilen TRİ’ lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu      

 TRİ’ lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

ii. B ve C Maddeleri Kapsamına      

 Girmeyen Diğer Grup Şirketleri      

 Lehine Vermiş Olduğu TRİ’ lerin      

 Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen      

 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu      

 TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

 

Toplam 1.123.080 - - - 1.123.080 

 

 

23. TAAHHÜTLER 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 
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24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Personele borçlar 755.385 626.076 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

 

Kullanılmamış izin karşılığı 530.245 416.002 

Çalışanlara sağlanan faydalar - 69.839 

 

Toplam 530.245 485.841 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları 

 

Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi 

sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen 

yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 

tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma 

hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet 

şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan 

çıkarılmıştır. 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.254,44 

TL (31 Aralık 2012: 3.129,25 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, 

Şirket’ in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 

TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2012: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL). 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem 

tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin 

yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda 

belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Değer Artış Fonları” içerisinde 

muhasebeleştirilmiştir. 

 

Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla 

uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade 

eder. Sonuçta 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ekli finansal tablolarda yükümlülükler 

çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek 

hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2012: %5,00) ve %8,37 iskonto oranı 

(31 Aralık 2012: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel iskonto oranı (31 Aralık 

2012: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip Şirket’ e 

kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. 
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24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI) 

 

Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

1 Ocak 2013 8.107.046 7.175.066 

 

Aktüeryal kayıp/(kazanç) - 1.577.408 

Hizmet maliyeti 1.180.637 411.649 

Faiz maliyeti 673.580 230.286 

Dönem içinde yapılan ödemeler (1.913.710) (1.287.363) 

 

 8.047.553 8.107.046 

 

 

25. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

 

Varlıklarda değer düşüklükleri 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 1.603.341 909.549 

Stok değer düşüklüğü karşılığı 850.599 751.262 

 

  2.453.940 1.660.811 

 

 

26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Diğer KDV 216.233 135.750 

Diğer 66.850 30.627 

 

  283.083 166.377 

 

Kısa vadeli diğer yükümlülükler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Ödenecek SSK primleri 616.180 525.994 

Ödenecek vergi ve harçlar 371.387 492.179 

Gider tahakkukları 157.337 131.927 

Diğer 6.561 3.909 

 

  1.151.465 1.154.009 

 

 

27.  ÖZKAYNAKLAR 

 

Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal 

kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan 

değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilemeyen 

farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili kısmı çıkarılmış 

sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış 

Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar Karları / Zararları”’yla 

ilişkilendirilmiştir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 
 

 a)     Sermaye  
 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 600.000.000 adet hamiline yazılı paya 

bölünmüştür. 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

Kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 20.000.000 

Onaylı çıkarılmış sermaye 6.000.000 6.000.000 
 

  31 Aralık 2013   31 Aralık 2012  

 Pay tutarı Hisse oranı Pay tutarı Hisse oranı 

Ortaklar TL (%) TL (%) 
 

Şişecam Holding 1.565.217 26,09 1.565.217 26,09 

Soda Sanayi A.Ş 973.044 16,22 973.044 16,22 

Paşabahçe Cam 521.739 8,70 521.739 8,70 

Denizli Cam Mensupları Vakfı 400.000 6,67 400.000 6,67 

Denizli İl Özel İdare Müdürlüğü. 144.343 2,41 144.343 2,41 

Diğer (*) 2.395.657 39,91 2.395.657 39,91 

 

Nominal sermaye 6.000.000 100,00 6.000.000 100,00 

 

Sermaye düzeltmesi farkları 20.891.542  20.891.542  
 

Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) -  -  

 

Düzeltilmiş sermaye 26.891.542  26.891.542  

 

(*) Şirket’in diğer halka açık kısmını oluşturmaktadır. 
 

Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2013   31 Aralık 2012  

 Pay tutarı Hisse oranı Pay tutarı Hisse oranı 

Ortaklar TL (%) TL (%) 

 

İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal  989.283 16,49 989.283 16,49  

Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 528.062 8,80 528.062 8,80  

Denizli Cam San. Vakfı 400.017 6,67 400.017 6,67  

Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  144.349 2,41 144.349 2,41 

Diğer (*) 3.938.289 65,64 3.938.289 65,64  

 

Nominal sermaye 6.000.000 100,00 6.000.000 100,00 

 

(*) İş Bankası’nın diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir. 
 

b)       Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar 
 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 
 

Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu (1.618.663) (1.618.663) 

 

 (1.618.663) (1.618.663) 

 

Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında 

sunulmuştur.  
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 

b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar (Devamı) 
 

Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu 

 

UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının 

hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmesine 

izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde 

“Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar 

veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir. 

 

c)        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Finansal varlık değer artış fonu 252.488 217.221 

 

 252.488 217.221 

 

Finansal varlık değer artış fonu 

 

Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi 

sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda değer 

artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda muhasebeleştirilir. Yeniden 

değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer 

düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

 

d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk 

Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar 

kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini 

aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. 

 

Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü 

esaslar çerçevesinde yaparlar. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan “Hisse 

Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için ayrılan iştirak 

satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda UFRS esasları 

çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye 

artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları geçmiş yıllar karları / 

zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 

d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Devamı) 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Yasal yedekler 699.583 366.200 

Diğer sermaye yedekleri - 333.383 

 

Toplam 699.583 699.583 

 

e) Geçmiş Yıllar Karları 

 

Kar Dağıtımı 

 

Kar dağıtımının SPK’nın Seri: IV. No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 

Ortaklıkların Temettü ve 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 SPK Kararı ile finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal 

kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı 

Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate 

alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir. 

 

Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar 

 

Şirket’in rapor tarihi itibarıyla vergi usul kanuna ve diğer mevzuatlara göre tutulan kayıtlarında yer alan net 

dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir. 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Net dönem zararı (1.706.538) (2.436.022) 

I. tertip yasal yedek karşılığı - - 

 

Dağıtılabilir net dönem karı (*) - - 

 

Olağanüstü yedek - - 

 

(*) Net dönem karının içerisinde Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereği nakit temettü olarak 

dağıtılmayacak özel fon tutarı 333.383 TL’dir. 
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28. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

Satışlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Hasılat 56.069.698 51.810.785 

Diğer gelirler 108.637 - 

Satış iskontoları (436.701) (1.877.349) 

Satış iadeleri (17.556) (98.637) 

Satışlardan diğer indirimler (573.188) (517.032) 

 

  55.150.890 49.317.767 

 

Satışların maliyeti 

 

İlk madde ve malzeme giderleri (15.773.448) (14.292.793) 

Doğrudan işçilik giderleri (18.214.107) (15.294.675) 

Genel üretim giderleri (10.942.447) (7.989.577) 

Amortisman giderleri (1.372.287) (1.018.045) 

Yarı mamul stoklarındaki değişim (284.154) 591.062 

Mamul stoklarındaki değişim 224.875 (2.588.440) 

 

Satılan mamullerin maliyeti (46.361.568) (40.592.468) 

 

Satılan ticari malların maliyeti (200.038) (4.264) 

Diğer maliyetler (44.723) (477.593) 

 

  (46.606.329) (41.074.325) 

 

 

29. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME GİDERLERİ 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Genel yönetim giderleri (7.283.834) (5.399.043) 

Pazarlama giderleri (3.325.231) (3.871.369) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (479.034) (257.132) 

 

 (11.088.099) (9.527.544) 

 

 

30. ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

İşçi ve personel ücret giderleri (4.438.347) (3.975.449) 

Endirekt malzeme giderleri (294.489) (642.352) 

Amortisman ve itfa payları giderleri (165.249) (236.536) 

Çeşitli giderler (5.620.561) (4.673.207) 

 

 (11.088.099) (9.527.544) 
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31. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo karları 2.196.232 1.375.905 

Reeskont faiz gelirleri 52.479 3.804 

Diğer esas faaliyetlerden gelirler  52.030 42.173 

 

 2.300.741 1.421.882 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Esas faaliyetlerden diğer giderler  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo zararları (841.736) (1.606.979) 

Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz giderleri - (6.015) 

Karşılık giderleri (693.792) (185.333) 

Diğer esas faaliyetlerden giderleri  (121.840) (107.233) 

 

 (1.657.368) (1.905.560) 

 

 

32.  YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

 

Duran varlık satış karı 102.147 53.114 

Temettü geliri 10.368 13.995 

 

 112.515 67.109 

 

 

33. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Finansman Gelirleri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Kambiyo karları 855.890 983.247 

Faiz gelirleri 242.086 531.691 

 

 1.097.976 1.514.938 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Finansman Giderleri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Kambiyo zararları (1.262.138) (766.586) 

Faiz giderleri (1.163.195) (1.284.026) 

 

 (2.425.333) (2.050.612) 

 

 

34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).  
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35.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri 

 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal 

tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve 

yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin 

vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal tablolarda farklı 

dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları 3.606.894 2.537.487 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) - - 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları (net) 3.606.894 2.537.487 

 

Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları 2013 2012 

 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve  

   ekonomik ömür farklılıkları (173.986) (367.688)  

İndirimli kurumlar vergisi (2.023.990) - 

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları (4.898.393) (2.194.577) 

Kıdem tazminatı karşılığı (8.047.553) (8.107.046) 

Şüpheli ticari alacak karşılığı (1.341.651) (686.577) 

Kullanılmamış izin karşılığı (530.245) (416.002) 

Stokların yeniden değerlemesi (492.475) (211.848) 

Diğer (535.460) (703.700) 

 

 (18.043.753) (12.687.438) 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri) 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve  

   ekonomik ömür farklılıkları 34.797 73.538 

İndirimli kurumlar vergisi 404.798 - 

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları 979.679 438.915 

Kıdem tazminatı karşılığı 1.609.511 1.621.409 

Şüpheli ticari alacak karşılığı 268.330 137.315 

Kullanılmamış izin karşılığı 106.049 83.200 

Stokların yeniden değerlemesi 98.495 42.370 

Diğer 105.235 140.740 

 

   3.606.894 2.537.487 
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35.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

(DEVAMI) 

 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (Devamı) 

 

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

 

Beşinci yılda sona erecek 4.898.393 2.194.577 

 

 4.898.393 2.194.577 

 

Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5 yıl 

taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

 

Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

1 Ocak 2.537.487 1.819.492 

Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen 1.071.263 413.946 

Özkaynaklar ile ilişkilendirilen (1.856) 304.049 

 

  3.606.894 2.537.487 

 

Kurumlar Vergisi 

 

Şirket Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin 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 yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge 

merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
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35.  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

(DEVAMI) 

 

Kurumlar Vergisi (Devamı) 

 

Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (2012 %20). 

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden 

%20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2012: %20). 

 

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 (özel hesap dönemine 

sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini 

hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 

incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir. 

 

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 yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı  

23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %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 İndirimi Uygulaması 

 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 

şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla 

yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz 

eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan 

düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. 

 

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak 

kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç 

üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan 

düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 

 

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile 

bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A 

maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma 

katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı 

eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri 

gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır. 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

35. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

(DEVAMI) 
 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlık bulunmamaktadır (31 Aralık: 2012 381.753 TL). 

 

 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Kurumlar vergisi karşılığı - - 

Peşin ödenen vergi ve fonlar (-) - 381.753 

 

Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı - 381.753 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı - - 

Ertelenmiş vergi geliri 1.071.263 413.946 

 

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı 1.071.263 413.946 

 

Vergi karşılığının mutabakatı   

 

Vergi öncesi kar (1.956.000) (836.382) 

Geçerli vergi oranı %20 %20 

 

Hesaplanan vergi 391.200 167.276 

 

Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı   

 

− Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler 243.038 222.555 

− İndirimli kurumlar vergisi 404.798 - 

− Kanunen kabul edilmeyen giderler (43.543) (19.729) 

− Diğer 75.770 43.844 

 

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı 1.071.263 413.946 

 

 

36. PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Pay başına kazanç  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 600.000.000 600.000.000 

Ana Şirket hissedarlarına ait net dönem karı (884.737) (422.436) 

 

100 Adet Pay başına kazanç (0,147) (0,070) 

 

Ana Şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir (849.470) (1.467.141) 

 

Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 adet pay başına kazanç (0,141) (0,244) 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar 

bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflara yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 

 

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

İş Bankası 

− Vadeli - 7.988.183 

− Vadesiz 328.333 206.248 

 

  328.333 8.194.431 

 

İlişkili taraflardan kullanılan krediler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Şişecam Holding - 8.529.975 

İş Bankası 321.138 282.947 

 

  321.138 8.812.922 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Cam 5.453.070 5.979.411 

Paşabahçe Mağazaları - 10.330 

 

  5.453.070 5.991.345 

 

Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 

 tahakkuk etmemiş finansal gider - (49.014) 

 

  5.453.070 5.940.727 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli ticari alacakların 

ortalama vadeleri 2 aydır. 

 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Cam 971.558 - 

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 34.314 - 

Paşabahçe Mağazaları 13.949 - 

Camiş Madencilik A.Ş. 1.985 126.111 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 781 - 

Soda Sanayi A.Ş. - 125.548 

Camiş Ambalaj A.Ş. - 141.420 

Diğer - 1.017 

 

  1.022.587 394.096 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli diğer alacakların vadesi  

3 aya kadardır. 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Camiş Ambalaj  552.859 381.498 

Soda Sanayi 135.832 - 

Şişecam Holding 99.511 - 

Şişecam Sigorta Hizmet A.Ş. 22.365 20.298 

Diğer 44.974 36.066 

 

  855.541 437.862 

 

İlişkili taraflara diğer borçlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Şişecam Holding 15.283.717 12.883.537 

Şişecam Dış Ticaret - 333.845 

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 769.455 - 

Şişecam Sigorta  Aracılık Hizmetleri A.Ş. 22.365 - 

Soda Sanayii A.Ş. 151.030 - 

Diğer - 95.878 

 

  16.226.567 13.313.260 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in Şişecam Holding’e 15.283.717 TL (31 Aralık 2012: 12.883.537 TL) 

tutarında ticari olmayan diğer borçları mevcut olup söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı aylık ortalama 

%0.55’tir (31 Aralık 2012: %0.85). 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Cam 91.794 155.546 

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 33.894 - 

Camiş Madencilik A.Ş. 6.673 - 

Soda Sanayii A.Ş. 3.692 45.212 

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 3.610 - 

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 3.330 - 

Diğer - 31.044 

 

  142.993 231.802 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Şişecam Holding 937.186 906.449 

Paşabahçe Cam 70.107 - 

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 16.117 - 

Şişecam Dış Ticaret 14.945 23.144 

Soda Sanayii A.Ş. 172 - 

Diğer - 9.204 

 

  1.038.527 938.797 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 

 

İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı): 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Mağazaları 1.000.000 1.000.000 

Soda Sanayi A.Ş. 7.968 13.995 

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 2.400 - 

 

 1.010.368 1.013.995 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Şişecam Holding 19.281 - 

 

 19.281 - 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraflara satışlar  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Cam 25.160.723 26.416.309 

Diğer - 138.752 

 

   25.160.723 26.555.061 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili taraflardan alımlar  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 2.526.417 2.149.257 

Soda Sanayii A.Ş. 1.060.387 298.558 

Paşabahçe Cam 494.769 671.713 

Diğer - 137.756 

 

   4.081.573 3.257.284 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

İlişkili şirketlere satış komisyon gideri  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Paşabahçe Cam 519.170 471.736 

Şişecam Dış Ticaret 149.045 121.046 

 

  668.215 592.782 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 

 

    1 Ocak - 1 Ocak - 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar 638.893 567.162 

Kıdem tazminatı karşılık gideri  117.041 103.394 

 

  755.934 670.556 

 

Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdürden oluşmaktadır.  

1 Ocak- 31 Aralık 2013 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, 

işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar 

sağlanmamıştır. 

 

 

38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

a) Sermaye Riski Yönetimi 

 

Şirket sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve 

özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Şirket’ in sermaye yapısı 

Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve 

Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da 

içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 

 

Şirket’ in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından 

değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya 

mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede 

tutulması amaçlanmaktadır. 

 

Şirket sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa 

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum 

tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) 

düşülmesiyle hesaplanır. 

 

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Finansal ve ticari borçlar 3.499.634 11.617.870 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (330.468) (8.196.966) 

 

Net borç 3.169.166 3.420.904 

 

Toplam özkaynak 26.770.259 27.619.729 

 

Net borç / özkaynak oranı %12 %12 

 

Şirket’ in genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b)        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 risk yönetimi programı genel olarak 

finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin 

minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 

 

Şirket finansal araçlarını Şirket’ in risk politikaları çerçevesinde yönetmektedir. Şirket’ in nakit giriş ve çıkışları 

günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla 

izlenmektedir. 

 

Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi 

tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket ’in Risk Yönetimi Birimi tarafından 

finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’ in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin 

azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı 

genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan 

finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan 

yazılı prosedürler oluşturulur. 

 

b.1) Kredi Riski Yönetimi 

 

Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 

taşımaktadır. Şirket Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve 

gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket’ in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından 

doğmaktadır. Şirket, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar 

ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve 

müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi 

sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak 

değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net 

olarak gösterilmektedir (Dipnot 10). 

 

Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin 

ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı) 
    Alacaklar  

    Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  Nakit ve  

   İlişkili Diğer İlişkili Diğer nakit benzeri Türev 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri   taraf taraf taraf taraf kalemler araçlar 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  11.993.023 22.470 1.022.587 34.829 328.333 - 

− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (6.481.565) - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri 7.910.407 22.470 1.022.587 34.829 328.333 - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (3.498.846) - -    

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer        

 düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri  4.082.616 - - - - - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (2.982.719) - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - - - 

− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  1.341.651 261.690 - - - - 

− Değer düşüklüğü (-)  (1.341.651) (261.690) - - - - 

− 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. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı) 
    Alacaklar  

    Ticari alacaklar   Diğer alacaklar  Nakit ve  

   İlişkili Diğer İlişkili Diğer nakit benzeri Türev 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri   taraf taraf taraf taraf kalemler araçlar 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E ) 12.653.934 60.772 394.096 29.631 8.194.431 - 

− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (2.999.944) - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal  

    varlıkların net defter değeri  10.424.567 60.772 394.096 29.631 8.194.431 - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (1.345.323) - - - - - 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer        

    düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri  2.229.367 - - - - - 

− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  (954.621) - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - - - 

− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  647.859 354.692 - - - - 

− Değer düşüklüğü (-)  (647.859) (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. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı) 

 

Şirket’ in müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir: 

 

   31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Teminat mektupları 388.282 426.419 

Teminat çek ve senetleri 597.475 1.959.128 

İpotekler 715.000 757.445 

Nakit 2.000 - 

 

 1.702.757 3.142.992 

 

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

   31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 

 

Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş 3.393.179 1.125.458 

Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş 499.800 527.476 

Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş 189.637 576.433 

 

Toplam vadesi geçen alacaklar 4.082.616 2.229.367 

 

Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-) (2.982.719) (954.621) 

 

b.2) Likidite Risk Yönetimi 

 

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 

eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir. 

 

Likidite riski tabloları 

 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının 

kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi 

sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.2) Likidite Riski Yönetimi (Devamı) 

 

Likidite riski tabloları (Devamı) 

 

Aşağıdaki tablo, Şirket’ in finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, 

Şirket’ in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. 

Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. 

 
     31 Aralık 2013  

  Sözleşme     

   uyarınca     

   nakit çıkışları Üç aydan 3–12 ay 1–5 yıl 5 yıldan 

Türev olmayan finansal Defter  toplamı kısa arası arası uzun 

yükümlülükler değeri  (I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV) 

 

Banka kredileri 321.138 321.138 321.138 - - - 

Borçlanma senedi ihraçları - - - - - - 
Finansal kiralama - - - - - - 

yükümlülükleri       

Ticari borçlar 3.176.496 3.182.938 3.182.938 - - - 
İlişkili taraflara borçlar 16.271.541 16.271.541 16.271.541 - - - 

Diğer borçlar 2.000 2.000 2.000 - - - 

 

Toplam yükümlülük 19.771.175 19.777.617 19.777.617 - - - 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır. 
 

     31 Aralık 2012  

  Sözleşme     

   uyarınca     

   nakit çıkışları Üç aydan 3–12 ay 1–5 yıl 5 yıldan 

Türev olmayan finansal Defter  toplamı kısa arası arası uzun 

yükümlülükler değeri  (I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV) 

 

Banka kredileri 8.812.922 8.943.594 981.181 7.962.413 - - 

Finansal kiralama       
yükümlülükleri - - - - - - 

Ticari borçlar 2.804.948 2.807.928 714.872 2.093.056 - - 
İlişkili taraflara borçlar - - - - - - 

Diğer borçlar 13.358.447 13.358.447 45.187 13.313.260 - - 

 

Toplam yükümlülük 24.976.317 25.109.969 1.741.240 23.368.729 - - 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır. 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi 

 

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz 

kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari 

yılda Şirket’ in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl 

ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 

  



DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT  

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, bağlı ortaklıkları ve 

iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan 

para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir. 
 

Şirket’ in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan 

yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
     31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu  

  TL karşılığı ABD Doları Euro Diğer 

 

1. Ticari alacaklar - - - - 

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, 
   banka hesapları dahil) 255.947 24.133 65.023 3.702 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

3. Diğer - - - - 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 255.947 24.133 65.023 3.702 

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) 255.947 24.133 65.023 3.702 

10. Ticari borçlar (369) - (126) - 
11. Finansal yükümlülükler - - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (1.147.383) (261.359) (196.821) (3.303) 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (1.147.752) (261.359) (196.947) (3.303) 

14. Ticari borçlar - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) (1.147.752) (261.359) (196.947) (3.303) 

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /  - - - - 

 (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)     

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden - - - - 

 türev ürünlerin tutarı     

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden - - - - 

 türev ürünlerin tutarı     

20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) (891.805) (237.226) (131.924) 399 

 Pozisyonu (9–18+19)     

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /  (891.805) (237.226) (131.924) 399 

 /(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–     

 10–11-12a–14–15-16a)     

22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların - - - - 

 toplam gerçeğe uygun değeri     

23. İhracat 29.308.248 5.004.185 5.876.791 146.246 
24. İthalat 2.928.036 464.921 790.759 1.145 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 

 
     31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu  

  TL karşılığı ABD Doları Euro Diğer 

 

1. Ticari alacaklar - - - - 

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, 

   banka hesapları dahil) 8.165.069 4.522.781 42.462 2.902 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

3. Diğer - - - - 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 8.165.069 4.522.781 42.462 2.902 

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) 8.165.069 4.522.781 42.462 2.902 

10. Ticari borçlar - - - - 

11. Finansal yükümlülükler (8.529.975) (4.340.871) (336.752) - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (326.459) (72.348) (83.978) - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (8.856.434) (4.413.219) (420.730) - 

14. Ticari borçlar - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) (8.856.434) (4.413.219) (420.730) - 

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /  

 (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

 türev ürünlerin tutarı - - - - 

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

 türev ürünlerin tutarı - - - - 

20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)     

 Pozisyonu (9–18+19) (691.365) 109.562 (378.268) 2.902 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /      

 /(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–     

 10–11-12a–14–15-16a) (691.365) 109.562 (378.268) 2.902 

22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların     

 toplam gerçeğe uygun değeri - - - - 

23. İhracat 23.578.629 5.471.509 5.878.776 - 

24. İthalat 3.597.559 164.460 1.405.108 - 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 

 

Şirket, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir. 

 

Aşağıdaki tablo Şirket’ in ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 

göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan 

oran olup, söz konusu oran Şirket Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. 

Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu 

kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte 

Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi 

dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar / zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki 

artışı ifade eder. 

 

Kur riskine duyarlılık 
 31 Aralık 2013  

    Kar / (Zarar)   Özkaynaklar  

   Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

    değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük (50.631) 50.631 - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 

3- ABD Doları net etki (1+2) (50.631) 50.631 - - 

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

4- Euro net varlık / yükümlülük (38.739) 38.739 - - 

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Euro net etki (4+5) (38.739) 38.739 - - 

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 40 (40) - - 

8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-) - - - - 

9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8) 40 (40) - - 

 

Toplam (3+6+9) (89.330) 89.330 - - 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b)  Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık (Devamı) 
 31 Aralık 2012  

    Kar / (Zarar)   Özkaynaklar  

   Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 

   değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük 19.531 (19.531) - - 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 

3- ABD Doları net etki (1+2) 19.531 (19.531) - - 

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

4- Euro net varlık / yükümlülük (89.192) 89.192 - - 

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

6- Euro net etki (4+5) (89.192) 89.192 - - 

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde     

7- Diğer dövizlerin net varlık / yükümlülüğü 290 (290) - - 

8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-) - - - - 

9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8) 290 (290) - - 

 

Toplam (3+6+9) (69.371) 69.371 - - 

 

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 

 

Şirket’ in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, faiz oranı riskine maruz kalacak herhangi bir finansal yükümlülüğü 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi (Devamı) 

 

Faiz oranı duyarlılığı 

 

Şirket’ in faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2013  

    Faiz Riskine  

  Değişken Sabit Maruz  

  Faizli Faizli Kalmayan Toplam 

 

Finansal varlıklar  12.058.479 641.865 12.700.344 

Nakit ve nakit benzerleri - - 330.468 330.468 

Finansal yatırımlar - - 311.397 311.397 

Türev finansal araçlar - - - - 

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - - 

Ticari alacaklar - 6.562.423 - 6.562.423 

İlişkili taraflardan alacaklar     - 5.453.070 - 5.453.070 

Diğer alacaklar - 42.986 - 42.986 

Finansal yükümlülükler  19.771.175  19.771.175 

Banka kredileri - 321.138 - 321.138 

Borçlanma senedi ihraçları - - - - 

Finansal kiralama yükümlülüğü - - - - 

Ticari borçlar - 3.176.496 - 3.176.496 

İlişkili taraflara borçlar - 16.226.567 - 16.226.567 

Diğer borçlar   -  46.974 -   46.974 

 

 31 Aralık 2012  

    Faiz Riskine  

  Değişken Sabit Maruz  

  Faizli Faizli Kalmayan Toplam 

 

Finansal varlıklar - 20.732.520 469.061 21.201.581 

Nakit ve nakit benzerleri - 7.988.183 208.783 8.196.966 

Finansal yatırımlar - - 260.278 260.278 

Türev finansal araçlar - - - - 

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - - 

Ticari alacaklar - 6.773.979 - 6.773.979 

İlişkili taraflardan alacaklar - 5.940.727 - 5.940.727 

Diğer alacaklar - 29.631 - 29.631 

Finansal yükümlülükler - 24.976.317 - 24.976.317 

Banka kredileri - 8.812.922 - 8.812.922 

Finansal kiralama yükümlülüğü - - - - 

Ticari borçlar - 2.804.948 - 2.804.948 

İlişkili taraflara borçlar - 13.313.260 - 13.313.260 

Diğer borçlar - 45.187 - 45.187 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 

b)  Finansal Risk Faktörleri (Devamı) 

 

b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı) 

 

b.3.3) Diğer fiyat riskleri 

 

Özkaynak fiyat duyarlılığı 

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir. 

Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az 

olması durumunda: 

 

● 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı 

ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir. 

● Diğer özkaynaktaki fonlarda 21.722TL tutarında artış / azalış olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır 

hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

 

Şirket’ in hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir. 

 

 

39. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

 

Finansal Araçlar Kategorileri 
     Gerçeğe uygun 

  Etkin faiz   değer farkı kar 

  yöntemi ile   veya zarara 

  değerlenen  Satılmaya yansıtılan 

  finansal  hazır finansal 

  varlık ve Krediler ve finansal varlık ve Defter 

31 Aralık 2013 yükümlülükler alacaklar varlıklar yükümlülükler Değeri Not 

 

Finansal varlıklar 641.865 13.038.080 - - 13.679.945 

Nakit ve nakit benzerleri 330.468 - - - 330.468 6 

Ticari alacaklar - 6.562.423 - - 6.562.423 10 

İlişkili taraflardan alacaklar - 6.475.657 - - 6.475.657 37 

Türev finansal varlıklar - - - - - 12 

Finansal yatırımlar 311.397 - - - 311.397 7 

Finansal yükümlülükler 19.724.201 - - - 19.724.201 

Finansal borçlar 321.138 - - - 321.138 8 

Ticari borçlar      2.320.955 - - - 2.320.955 10 

İlişkili taraflara borçlar 17.082.108 - - - 17.082.108 37 

Türev finansal yükümlülükler - - - - - 12 
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39. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (DEVAMI) 

 

 Finansal Araçlar Kategorileri (Devamı) 
     Gerçeğe uygun 

  Etkin faiz   değer farkı kar 

  yöntemi ile   veya zarara 

  değerlenen  Satılmaya yansıtılan 

  finansal  hazır finansal 

  varlık ve Krediler ve finansal varlık ve Defter 

31 Aralık 2012 yükümlülükler alacaklar varlıklar yükümlülükler Değeri Not 

 

Finansal varlıklar 8.457.244  13.108.802 - - 21.566.046  

Nakit ve nakit benzerleri 8.196.966 - - - 8.196.966 6 

Ticari alacaklar - 6.773.979 - - 6.773.979 10 

İlişkili taraflardan alacaklar - 6.334.823 - - 6.334.823 37 

Türev finansal varlıklar - - - - - 12 

Finansal yatırımlar 260.278 - - - 260.278 7 

Finansal yükümlülükler 24.931.130 - - - 24.931.130  

Finansal borçlar 8.812.922 - - - 8.812.922 8 

Ticari borçlar 2.367.086 - - - 2.367.086 10 

İlişkili taraflara borçlar 13.751.122 - - - 13.751.122 37 

Türev finansal yükümlülükler - - - - - 12 

 

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri 

 

   31 Aralık 2013  

Finansal varlıklar Toplam Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 311.397 294.726 - 16.671 

 

Toplam 311.397 294.726 - 16.671 

 

   31 Aralık 2012  

Finansal varlıklar Toplam Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 260.278 243.607 - 16.671 

 

Toplam 260.278 243.607 - 16.671 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

 

● Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 

● Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride 

belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 

bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

● Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Bulunmamaktadır. 

 

 

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN 

AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI 

GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 

 

Finansal Tabloların Onaylanması 

 

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ 

hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, Denetimden Sorumlu Komite’nin 

görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek 

durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun ve doğru olduğuna, finansal raporların Genel Müdür Mehmet Rabuş ile Muhasebe Müdürü Nihat Zencir 

tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli 

bildirimlerin yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 3 Mart 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Genel 

Kurul, finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir. 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 
  

                                                                                    

 

 
1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 

 

2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız 

Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, 

 

3.  2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,  

 

4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,  

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 

 

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,  

 

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim 

Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 

 

  9. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan “Bağış Politikası”nın Onayı,  

 

10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak 

Bağışların Sınırının Belirlenmesi,  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

 

 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

 

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 ile ona bağlı olarak çalışan komite ve 

yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Denizli Cam Sanayii ve 

Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)’in 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 değiştirilmiştir. 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.  

 

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona 

eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum 

sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir 

çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  

 

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından 

uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalar raporun ilgili bölümlerinde yer almaktadır.  

 

 

Diğer yandan, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden 

çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

 

- 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında Türk Ticaret Kanunu ile 

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. Bu kapsamda, Şirket Esas 

Sözleşmesinde TTK ve SPK mevzuatlarında öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. 

 



 

 

- 2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na 

sunulmuştur. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması 

gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır. 

 

Önümüzdeki dönemde de, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli uyumlaştırma 

çalışmaları yapılacaktır. 

 

Bu bağlamda, 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK’nun 27 Ocak 2014 

tarih ve 2014/2 sayılı haftalık Bülteninde yayımlanan 2/35 sayılı kararı doğrultusunda, 1 Şubat 2013 

tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanmış ve aşağıda bölümler 

halinde sunulmuştur. 

 

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ 

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

 

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar 

çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, 

merkezi bir anlayış benimsenmiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Şişecam 

ve halka açık diğer şirketlerimizin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından 

kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda,  

Şirketimiz Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” 

gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.  

 

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını 

eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”  başta bilgi 

alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının 

kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. 

 

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak 

Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.  

 

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 

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 dokümanlar hazırlanmış ve Şirket’in 

Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanmıştır. 

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) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından 

düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir. 

g) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir. 

h) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi güncellenmiş 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’nun “Özel Durumlar Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları 

KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. 

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

ilgili birimlerinin gerekli düzenlemeleri yapmaları sağlanmıştır. 
 
 
 



 

 

Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri 

 

 
-Emre İğdirsel’in Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı bulunmaktadır. 

 

2013 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla 

yatırımcılar tarafından şirketimize ulaştırılan sorular Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK 

düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır. 

  

3.  Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 

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. 

 

2013 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası 

Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya 

ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine 

ulaştırılmıştır. 

 

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’in www.denizlicam.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi’nde 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin 

kullanımına Türkçe olarak sunulmaktadır.  

 

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; ürünler, yıllık 

ve ara dönem faaliyet raporları, 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 Toplantısına katılanlar Cetveli, vekaleten oy kullanma formu, 

izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, Şirketin Kurumsal İnternet 

sitesinde yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi’nin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen 

gösterilmektedir.  

  

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile 

düzenlenmiştir. Sermayenin en az yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da azınlık 

hakları tanınabilir.  Hissedarlar Genel Kurul’dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi 

atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak 

olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. 

 

4. Genel Kurul Toplantıları 

 

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket Kurumsal 

İnternet Sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta 

önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak 

“bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk 

Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşmeye 

uyulmaktadır. 

 

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail

Emre İğdirsel
Kurumsal Finansman ve 

Yatırımcı İl işkiler Uzmanı
0212 350 34 89 eigdirsel@sisecam.com.tr

Hüseyin Özcan Genel Muhasebe Şefi 0258 295 40 19 hozcan@sisecam.com.tr

Nihat Zencir Muhasebe Müdürü 0258 295 40 17 nzencir@sisecam.com.tr

http://www.denizlicam.com/


 

 

Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı 

sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde Şirket’in www.denizlicam.com.tr adresindeki Şirketin 

Kurumsal İnternet Sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında pay sahiplerinin bilgisine 

sunulmuştur. 

 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı,  

b) Şirket’in ve Şirket’in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 

veya gelecek hesap döneminde planlanan 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 değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, 

Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

 

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 Bölümüne 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 toplantılarının, 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 belirlenmektedir. Elektronik genel kurul uygulaması da, pay sahiplerinin toplantılara 

katılım imkanını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. 

 

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 

anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit 

şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul 

toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul 

toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 

verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en 

kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.  
 
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya 
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 
veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası 
hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 
sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek 
üzere ayrı bir gündem maddesi konulmakta ve genel kurul tutanağına işlenmektedir. 
 

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 bulunmaktadır. 

 

Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla açıklama yapılarak kamu 

bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ilan metinleri ve gündem 

maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, Genel Kurul dokümanları Şirket Kurumsal İnternet 

Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.  

 

http://www.denizlicam.com.tr/


 

 

Bu kapsamda Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, bağımsız olanlarla 

birlikte tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün 

öncesinde, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde 

incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her 

bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen 

diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır. 

 

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 62 gün içinde kamuya 

açıklaması gerekmektedir.  Şirket pay sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla finansal 

tablolarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp kamuya açıklanmayı hedeflemektedir.  

 

Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, 

mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.  

 

Bu kapsamda, Şişecam Personel Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca görev süresinin sona ermesi 

nedeniyle 02 Ocak 2014 tarihinde ayrılan; 

 

- Cam Ev Eşyası Grup Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Taner Uz'un yerine, Cam Ev 

Eşyası Grup Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve 

Satış Başkan Yardımcısı Cemil Tokel, 

 

02 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır. Şirket’in, yönetim ve faaliyet 

organizasyonunda yapılan bu değişiklik, mevzuat dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta 

kamuya açıklanmıştır. 

 

SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü 

kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.  

 

 

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem 

maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.  

 

Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantımız 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde 

yapılmaktadır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları, Şirket 

merkezinde ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.  

Dönem içinde, ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler 

hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.   

Dönem içinde; 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Gene Kurul toplantısı %57,67, 9 Nisan 2013 

tarihinde yapılan 2012 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 fiziki 

ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme 

esasları, 

 

- Genel kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda 

yapılacak genel kurul toplantılarında temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme 

işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 

üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak 

isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı, 

 

- Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 

sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya 

temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri 

gerektiği, 



 

 

 

- Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, 

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve 

yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirket’in 

Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı  

 
belirtilmektedir. 
 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas 

Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir 

hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, 

çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları Şirket’in Genel 

Kurul’larında oy haklarını kullanmazlar.   

 

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 2013 yılında pay sahiplerimizin bu konuda herhangi 

bir eleştiri ya da şikayeti olmamıştır.  

 

6. Kar Payı Hakkı 

 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair 

mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen ve aşağıda tam metni sunulan Kar 

Dağıtım Politikası”, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuş 

ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. 

Kar Dağıtım Politikası; 

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

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

 

Buna göre;  

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan 

dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak 

dağıtmayı benimsemektedir. 

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

Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir. 

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da 

içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.  

c) Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan 

tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.  

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları,  dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

e) Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile 

dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur. 

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

politika izlenir.  

g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize kar payı verilmesi 

uygulaması bulunmamaktadır. 

i) Esas Sözleşmemizde Şirket Personeline kar payı verilmesi uygulaması bulunmaktadır. 

j) Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak 

kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı 

avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.  
 

 



 

 

7. Payların Devri 

 

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.  

 

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

8. Bilgilendirme Politikası 

 

SPK’nun “Özel Durumlar 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 duyurulmuş ve ayrıca genel kurulda ayrı bir gündem maddesi konularak 

pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.  

 

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay 

sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan 

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve 

uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.  

 

Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve 

sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve 

raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu 

yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını 

ifa etmektedirler. 

 

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine aşağıda 

sunulmuştur. 
  

 
 

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği  

 

Şirket’in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla 

sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde 

Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile 

İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. 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’in www.denizlicam.com.tr adresinde Türkçe olarak hazırlanan 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, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel 

durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel 

Kurul dokümanları, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım 

Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Şirket Etik Kurallarına yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 

yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.  

 

 

 

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail

Hüseyin Özcan Genel Muhasebe Şefi 0258 295 40 19 hozcan@sisecam.com.tr

Nihat Zencir Muhasebe Müdürü 0258 295 40 17 nzencir@sisecam.com.tr

http://www.denizlicam.com/


 

 

9. Faaliyet Raporu 

 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye 

ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet 

Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin 

Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlar Tebliği”nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız 

denetimden geçirilmiştir.  
 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

 

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

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 sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 

çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır. 

 

Menfaat sahipleri, Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Menfaat sahiplerinin 

Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye 

iletebilmesi mümkündür. 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.  
 

Kurumsal İletişim Birimi’nce çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla kamuoyu tarafından da takip 

edilen hususları da içeren “Kurumsal TV” yayınının yanı sıra, “Şişecam Topluluğu Dergisi” ile “Teknik 

Bülten” adı altında kurum içi iki dergi periyodik olarak yayınlamaktadır. Ayrıca, kurum içi çalışanların 

kullanımına sunulan portal aracılığı ile uygulanmakta olan politika, prosedür, talimatlar sistemlere 

ilişkin kullanma kılavuzları ve duyurular çalışanların bilgisine sunulmaktadır.  

 

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

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. Düzenlenen geniş katılımlı platformlarda 

çalışanlara iletişim imkanı yaratılmakta, ilaveten çalışanların Genel Müdür ile direkt olarak bağlantı 

kurabileceği mesaj platformları da işlevsel tutulmaktadır. Ayrıca, Topluluk şirketlerimizin muhtelif 

bölgelerde yapmış oldukları bayi toplantılarında, karşılıklı ve detaylı fikir alışverişleri yapılmakta ve bu 

toplantılarda ortaya konan fikirler Şirket yönetimince değerlendirmeye alınmakta ve müşteri 

memnuniyetine azami önem verilmektedir.     

 

İnsan Kaynakları Politikası   

 

Şirketimiz “insan kaynakları politikası” yazılı hale getirilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan yönetmelik 

ve prosedürler, Topluluk çalışanlarının kullanımına açık olan portal üzerinden çalışanların bilgisine 

sunulmuştur.  

Şirket’in İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, 

ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, tanıma takdir, 

öneri geliştirme ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları gibi hususlar oluşturulmuştur. Şirket 

çalışanları ile ilişkiler Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.  

Personel alımına ilişkin ölçütler Şirket insan kaynakları Sistemlerinde yazılı olarak belirlenmiş olup, bu 

kurallara uyulmaktadır.  

 



 

 

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 

artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Şirket’in finansal durumu, ücret, 

kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik 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. 
 

12. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk   

 

12.1 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. 

 

Bu amaçla, çevresel etkisi en az olan üretim tekniklerinin kullanımına öncelik verilmiş, enerjinin etkin 

kullanımı, yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi, doğal kaynak tasarrufu, atık geri 

kazanımı ve kirliliği kaynağında önlemeye yönelik çözümler üzerinde önemle durulmaktadır. 

 

12.2 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 geçirilmiş, anılan kurallar 28.3.2013 tarih ve 33 sayılı Ana Şirket 

Yönetim Kurulu kararı ile dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiş ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından da 

22.05.2013 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de 1.6.2013 tarihinden itibaren Şirketimizde 

uygulanmasına yönelik karar verilmiştir. 

 

Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde (www.denizlicam.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında kamuya 

duyurulan Etik Kurallar’ın genel çerçevesi aşağıda özetlenmiştir. 

 

12.2.1 Genel İlkeler 

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

ilişkilerde 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. 

 

http://www.denizlicam.com/


 

 

- Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve 

düzenlemeleri yakından takip eder, yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır. 

 

12.2.2 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. 

 

12.2.3 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. Makul ölçülerin sınırı etik kurallar içerisinde parasal olarak 

belirlenmiştir. 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 ilişkisi 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. 
 

12.2.4 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. 

 

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU 

 

13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

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 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.  

 

Şirket Esas Sözleşmesine göre Şirket işleri, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim 



 

 

Kurulu tarafından yürütülür. 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas 

Mukavele değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu’nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye seçilmiştir.  
 

Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak 10 Nisan 2012 

tarihinde belirlenmiş ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulumuz 10 Nisan 

2012 tarihli toplantısında yönetim kurulu üyeliği için uygun bulunan bağımsız üyelerin seçimine ilişkin 

olarak, Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.  

 

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeleri, 2011 yılına 

ilişkin olarak 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl için 

seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve 

Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin 

bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamış olup, bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin 

beyanları aşağıda sunulmuştur. 

 

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret  A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen 

“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan 

kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye 

Piyasası Kurulu’na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket 

ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim. 

Saygılarımla, 

 

Üzeyir Baysal 

28 Şubat 2014 

 

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret  A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 

 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen 

“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan 

kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye 

Piyasası Kurulu’na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket 

ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim. 

Saygılarımla, 

 

Didar Sevdil Yıldırım 

28 Şubat 2014 
 

 

 

 

 



 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği Genel Kurul toplantılarını 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 5 icracı olmayan üye bulunmaktadır.  

 

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 395. 

ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade 

edebilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu’nda kadın üye olarak 

Mediha İnce ile Didar Sevdil Yıldırım bulunmaktadır. 

 

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, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas 

sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. 

 

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 sınırlandırılmamış olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda 

belirtilmiştir.    
 

 
(*) Azmi Taner Uz Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.01.2014 tarihi itibariyle ayrılmış, yerine Cemil 

Tokel seçilmiştir. 

Adı Soyadı Görevi Topluluk İçi Topluluk Dışı

CEMİL TOKEL (*) Yönetim Kurulu Başkanı

Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı, Trakya Glass Bulgaria 

EAD. Başkan Vekili, Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş. 

Başkanı, Camiş Ambalaj San. A.Ş. Başkanı, Paşabahçe 

Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Paşabahçe 

Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 

Paşabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., ARC 

Paşabahçe Food Service LLC Yönetim Krulu Üyesi, 

Paşabahçe Investment B.V. Yönetim Kurulu Üyesi,OOO 

Posuda Yönetim Kurulu Üyesi

Yok

MEDİHA İNCE

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili. Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi. Riskin 

Erken Saptanması Komitesi 

Üyesi.

Cam Ev Eşyası Mali İşler Direktörü, Paşabahçe Mağazaları 

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Investment B.V. 

Yönetim Kurulu Üyesi, OOO Posuda Yönetim Kurulu 

Üyesi, Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 

Camiş Ambalaj San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe 

Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Denetçi

Yok

MURAT TUNCAY Üye Yok T. İş Bankası A.Ş. Şube Müdürü

ABDÜLKADİR DEMİR Üye Yok Denizli Valisi

ÜZEYİR BAYSAL

Bağımsız Üye. Denetim 

Komitesi Başkanı. Kurumsal 

Yönetim Komitesi Başkanı. 

Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Başkanı

Yok

Şeker Leasing Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim 

Komitesi Üyesi, Soda Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi

DİDAR SEVDİL YILDIRIM

Bağımsız Üye. Denetim 

Komitesi Üyesi. Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi. 

Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Üyesi

Yok

Tav Havalimanları Hold.A.Ş.Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üye, İŞGYO A.Ş. Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üye,  Türk Kuveyt İş Çevreleri Derneği 

Kurucu Başkan Yardımcısı

Şirket Dışında Aldığı Görevler



 

 

 

14. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   

 

Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan 

ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu 

boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu’na 

Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu’na o toplantı için kendi 

arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi,  

Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. 

Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri 

lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. 

 

Dönem içinde yönetim kurulunca alınan karar sayısı 45 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. 

Alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar 

nisapları dikkate alınmaktadır.  

 

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 Üyeleri toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı’na gündemde 

değişiklik önerisinde bulunabilirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim 

Kurulu’na 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 personeli 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, 2013 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.  

 

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 içerisindedir. 

 

2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na 

sunulmuştur. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması 

gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır. 
 

 

15. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komite Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı   

 

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla 

“Denetimden Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması 

Komitesi” Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulumuzun 16 

Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.  

 



 

 

Şirket’in 16 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 

 

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Üzeyir Baysal’ın, 

üyeliğe ise bağımsız üye Didar Sevdil Yıldırım’ın seçilmesine, 

 

- Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Üzeyir Baysal’ın, 

üyeliklere ise Mediha İnce ve bağımsız üye Didar Sevdil Yıldırım’ın seçilmelerine, 

 

- Riskin erken Saptanması Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Üzeyir Baysal’ın, 

üyeliklere ise Mediha İnce ve bağımsız üye Didar Sevdil Yıldırım’ın seçilmelerine, 

 

karar verilmiş olup, komitelerde icracı üye bulunmamaktadır. 
 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin 

ise başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de iki adet 

bağımsız üye bulunması nedeniyle,  bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev alması 

gerekli hale gelmiştir. 

 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 

faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun 

olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılının Aralık ayında 

toplanmış ve Komite üyeleri  bu toplantıda hazır bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 

toplantısında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetleri, Yönetim 

Kurulu bünyesindeki komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum konusundaki ilerlemeler 

görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite; 

2013 yılında Şubat ayında iki kez, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ise birer kez toplanmış ve 

Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite toplantılarında 

yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine ve bağımsız denetim sürecine ilişkin konular görüşülmüş ve 

Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ; Şubat , 

Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında birer kez  toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır 

bulunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarında yürütülmekte olan risk yönetimi 

faaliyetleri, hazırlanan risk raporları ve etik kuralların revizyonuna ilişkin konular görüşülmüş ve 

Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.  

 

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 

risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 

şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim 

Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir. İç 

kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir. 
 

16. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması   

 

Yoğun bir iç ve dış rekabet ortamında faaliyet gösteren Şirket, paydaşlarına yeterli düzeyde risk 

güvencesi sağlayabilmek için Ana Şirket Şişecam’ın etkin risk yönetimi ve iç denetim süreçleri 

uygulamasını benimsemiştir. 

 

2008 yılından bu yana süregelen küresel krizin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra yoğun rekabet 

koşulları, yükselen müşteri beklentileri, sıkılaşan yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanındaki 

gelişmeler; hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşların daha fazla risk güvencesi talep etmesine 

sebep olmuş, bu gelişmenin bir sonucu olarak şirketler, risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin 

yeterliliğini sürekli olarak sorgular hale gelmişlerdir. 

 

Şişecam Topluluğu da bahis konusu sorgulamayı süreklilik arz edecek şekilde yapmakta, mevcut ve 

potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı ile 

sürdürmektedir. Topluluğun, kurumsal yönetim ilkelerini tüm faaliyetlerinde rehber edindiğinin önemli 

bir göstergesi olan söz konusu faaliyetlere, 2013 yılı içerisinde uygulamaya alınan “uyum yönetimi” 

çalışmaları da eklenmiş, bu çalışmalar ile Topluluk dahili mevzuatının daha da yaygın şekilde 

benimsenmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. 



 

 

 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana Şirket bünyesinde 

yapılandırılmıştır. Faaliyetler, temel faaliyet alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon 

içerisinde, Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmekte, halka açık şirketlerimiz 

bünyesinde yapılandırılan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” ve 

“Kurumsal Yönetim Komitesi” ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurullarına 

mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır. 

 

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Topluluğun maddi ve 

maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve 

olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk 

yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme sürecinin 

desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.  
 

Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi 

 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak 

sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Risklerin birbirleri ile olan 

etkileşimi ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği ülkelerin özellikleri de süreç içerisinde göz önünde 

bulundurulmaktadır.  Bu bakış açısı sayesinde, coğrafi dağılım ve risk çeşitliliği önemli bir avantaja 

dönüştürülmekte; ülke ve/veya iş kolu özelinde karşılaşılan riskler diğer ülkelerde ve iş kollarında 

gerçekleşmeden risk süreçlerine entegre edilmekte, risklerin birbirleri ile olan etkileşimi izlenerek karar 

destek süreçlerine yardımcı olunmakta ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.  

 

Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının katılımıyla 

periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan 

risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler 

belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı 

kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel 

riskleri de kapsamaktadır.  

 
 

Şişecam Topluluğu’nda İç Denetim 

 

Topluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Topluluk şirketlerinin 

sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, 

faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici tedbirlerin zamanında 

alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Topluluğun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları 

bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. 

Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da 

faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir. 

 

17. Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, 

Yönetim Kurulu’nun Vizyon/Misyon ve Değerler setini netleştirmesi ile başlamaktadır.  

 

Şirket Misyon ifadesini; hangi ürün ya da hizmetleri, kimin için, nasıl ve hangi coğrafyalarda 

üreteceğini ve sunacağını; bunu yaparken iş yaklaşımı ile diğer işletmelerden nasıl farklılaşacağını 

ortaya koymak için kullanmaktadır. Topluluğun misyonu “Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama 

değer katan; insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak.”tır. 

 

Şirket vizyon ifadesini; şirketin gelecekte ulaşmak istediği yerin, arzuladığı durumun en genel ifadesi 

olarak almaktadır. Bu çerçevede vizyon, ulaşılmak istenen hedefe odaklanmayı ve yönelimi sağlayan bir 

organizasyonel hizalanma aracı olarak tanımlanmaktadır. Yönetim Kurulu, Topluluğun 2020 yılında 

ulaşmak istediği noktayı “Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortaklarıyla 



 

 

yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya 

şirketi olmaktır” şeklinde ortaya koymuştur.  

 

Şirketin Misyon ve Vizyon’unda tanımladıklarının gerçekleştirilmesi, uygun bir şirket kültürünün 

yaratılması şartına bağlıdır. Değerlerimiz, hedeflere ulaşmada yöneticiler ve çalışanlar için nelerin 

vazgeçilmez olduğunu, Topluluğun ödün veremeyeceği iş ilkelerini, organizasyonel davranış biçimini, 

kısaca değerlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Topluluk değerleri Şişecam genelinde 

tanımlanmakta ve uygulamada tüm kurumu bağlamaktadır. Şirketin değerleri setini şu unsurlar 

oluşturmaktadır:  

 

 Geleneklerimizden güç alır, birbirimizi destekleriz; 

 Birlikte gelişir ve geliştiririz; 

 Çevremize duyarlıyız; 

 Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergileriz; 

 Farklılıklara saygı gösteririz. 

 

Yılsonunda başta Vizyon ve Stratejik Harita olmak üzere plan bütün unsurları üzerinden öncelikle icracı 

birimler paylaşılan plan takiben Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü 

düzeltmeleri yaptıktan sonra planı Genel Müdür’ün liderliğinde uygulamaya konulur.  

 

Stratejinin başarısını uygulama ve izleme oluşturur. Bu amaçla bütün stratejik hedefler, Kurumsal 

Performans Programı aracılığıyla etkin bir izleme sistematiğine yansıtılır. Bu program, her bir stratejik 

hedefin uygulama başarısını bir göstergeyle ilişkilendirerek ölçme işlemidir. Bu ölçme ve izleme işlemi 

sırasında, stratejik hedef ve başarı göstergesi, projelerle ilişkilendirilerek; olumlu ve olumsuz sonuçların 

hangi eylem planından beslendiği belirlenmeye çalışılır.  

 
 

18. Mali Haklar  

 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere 

her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 9 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel 

Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya 

açıklanmıştır. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 9 

Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi 

olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.   

 

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 

yapılmamaktadır. 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 ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, 

finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.  

 

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi 

kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. 


