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1. Kısaca Topluluk 
 

 Türkiye‟nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 

tarafından, 76 yıl önce Türkiye‟de kurulan ġirket‟in hisseleri Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası‟nda (“ĠMKB”) 1986 yılından beri iĢlem görmektedir. T.ĠĢ Bankası 

A.ġ. bilanço tarihi itibarıyla ġirket‟te % 68,15‟lik paya sahip olup, yönetimde kontrolü 

elinde bulundurmaktadır. 
 

 ġiĢecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi 

topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eĢyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın 

tüm temel alanları ile soda ve krom bileĢiklerini kapsayan iĢ kollarında lider 

konumdadır. 
 

 ġirket‟in konsolide mali tabloları kapsamında 47 bağlı ortaklık, 4 müĢterek yönetime 

tabi iĢletme ve 2 iĢtiraki bulunmaktadır. 
 

KuruluĢunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri 

gereksinimini karĢılamaya veren ġiĢecam, 1960‟lardan itibaren “pazarımız dünyadır” 

ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir Ģekilde girmiĢtir. 1970‟den 

sonra faaliyetlerini çeĢitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiĢ bölgesel güç olma 

öncelikli vizyonu ile bir dünya Ģirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 

Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında 

değiĢen ġiĢecam, ulaĢtığı ölçek, ihtisaslaĢma derecesi ve rekabet gücü yüksek 

faaliyetleriyle iĢ kolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer almaktadır. 
 

2. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler  
 

Yönetim Kurulu 
 

Adı Soyadı    Görevi                                            

Hakkı Ersin Özince (*) Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Prof. Dr. Ahmet Kırman  (*) BaĢkan Vekili – Genel Müdür 

Alev Yaraman    Üye 

Kadir Akgöz  Üye 

Rıza Ġhsan Kutlusoy (*) Üye 

Aydın Süha Önder  Üye 

Murat Bilgiç               Üye 

Zeynep Hansu Uçar (*) Üye 

Dr.Tevfik AteĢ Kut  Üye 

 

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi oluĢturmakta olup, Yönetim 

Kurulu‟muzun 30 Haziran 2011 tarihli toplantısında, Murat Bilgiç‟in ayrılması 

ile boĢalan denetimden sorumlu komite üyeliğine Rıza Ġhsan Kutlusoy‟un 

seçilmesine karar verilmiĢtir. 
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Denetleme Kurulu  
 

Adı Soyadı   

IĢıl Dadaylı 

Velda Lafcıoğlu 

 

Yönetim Kurulu üyeleri 15 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) 

yıl görev yapmak üzere seçilmiĢ olup, 25 Nisan 2011 tarihinde tescil edilmiĢ ve 29 

Nisan 2011 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi‟nde ilan edilmiĢtir 

 

Denetim Kurulu üyeleri 15 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2012 

yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) 

yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiĢ olup, 25 Nisan 2011 tarihinde tescil edilmiĢ 

ve 29 Nisan 2011 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi‟nde ilan edilmiĢtir 

 

Denetim Komitesi 

Yönetim Kurulu Kararı ile SPK esaslarına göre kurulan ve üç üye ile bir BaĢkandan 

oluĢturulan komite, kendisine bağlı Risk Yönetimi ve Ġç Denetim BaĢkanlığı altında 

yapılandırılan Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Ġç Denetim Müdürlüğü aracılığı ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet konusuna iliĢkin olarak Yönetim Kuruluna 

düzenli bilgi verilmektedir. 

 

 

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 
 

Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili maddeleri ve 

ġirket Ana SözleĢmesi‟nin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.  

 

 
4. Üst Yöneticiler  
 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  
Topluluğa GiriĢ 

Tarihi 

PROF. DR. AHMET KIRMAN  

YÖNETĠM KURULU BAġKAN VEKĠLĠ – GENEL 

MÜDÜR  14.04.2006 

TEOMAN YENĠGÜN  DÜZCAM GRUBU BAġKANI  07.08.1978 

AZMĠ TANER UZ  CAM EV EġYASI GRUBU BAġKANI  13.10.1980 

MAHMUR EKREM BARLAS  CAM AMBALAJ GURUBU BAġKANI  02.07.1979 

SABAHATTĠN GÜNCELER  KĠMYASALLAR GURUBU BAġKANI  24.06.1982 

ĠBRAHĠM BABAYĠĞĠT  FĠNANSAL ĠġLEMLER GRUP BAġKANI  01.07.2007 

PROF.DR. ġENER OKTĠK  ARAġT. VE TEKN. GELĠġTĠRME BAġKANI   01.01.2012 

ALĠ NAFĠZ KONUK  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  01.12.1991 

ATĠLA GÜLTEKĠN  BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ GN. MD. YARD.            01.08.2010 

GĠZEP SAYIN    PLANLAMA GN. MD. YARD.           14.03.1989 
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5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım 
Politikası 

 

 

ġiĢecam, cam ve kimyasallar üretimini ana faaliyet alanları olarak belirlemiĢ ve bu 

konuda uzmanlaĢmaya önem veren bir sanayi topluluğudur. Benzer, tamamlayıcı ve 

destekleyici niteliklerdeki diğer faaliyetlerin varlığı cam ve kimyasallara odaklı öncelik 

yapısını değiĢtirmemekte; dahası ana faaliyet sahalarındaki kazanımları çoklaĢtırmak 

ġiĢecam faaliyet gündeminin ilk sırasında yer almaktadır. SeçilmiĢ cam ve inorganik 

kimya alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan ġiĢecam, bu konumunu 

yüksek değer üreten bir Ģekilde sürdürebilmek amacıyla uzmanlaĢmayı ana hedeflerden 

biri olarak belirlemiĢtir. 
 

ġiĢecam, küreselleĢmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve 

tehditleri savuĢturmak üzere faaliyetlerini „bölgesel liderlik vizyonu‟ çerçevesinde 

yürütmektedir. Bu yaklaĢım, değer üretmek koĢuluyla dünyanın önemli pazarlarında 

üretici bir kimlikle varolma ve bu yolla daha da küresel bir içerik kazanmanın ana 

enerjisini oluĢturmaktadır. Topluluğun hem bugün, hem de gelecekteki güçlü 

varoluĢunun güvencesini oluĢturan bu yaklaĢım, yatırım politikalarının da temel 

belirleyicisidir. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım 

politikalarının ana unsurları Ģöylece özetlenebilir:  
 

 Sermayeye en iyi getiriyi sağlamak üzere, yatırımlarını uzmanlaĢtığı ve baĢarısını 

kanıtladığı mevcut faaliyet alanlarına yönlendirmek, 

 Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere, daima en ileri üretim teknolojilerini 

kullanmak, Ar-Ge‟ye olan odaklılığı sürdürerek yeni ürünler geliĢtirmek ve 

faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, 

 Sürdürülebilir büyüme sağlamak ve ölçek ekonomilerini geliĢtirmek üzere, bölge 

genelinde yeni üretim odakları oluĢturmak, faaliyetlerini daha da geniĢletmek ve 

yüksek pazar paylarına ulaĢmak, 

 Bölgesel hakimiyeti konjonktürün getirdiği fırsatları da değerlendirerek 

pekiĢtirmek üzere Ģirket satın alma, ortak giriĢim ve diğer iĢbirliği olanaklarını 

değerlendirmek. 

 Ana faaliyet sahalarımızda mevcut varoluĢumuzun içerdiği deneyim ve 

kazanımları, ekonomik bir değer içermek koĢuluyla yeni coğrafyalardaki projelere 

yönlendirmek. 

 Topluma ve yaĢama karĢı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını 

önemle gözetmek. 

 

Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde ġiĢecam Topluluğu‟nun Ocak-

Aralık 2011 döneminde gerçekleĢtirdiği yatırım harcamaları 830 milyon TL‟ye 

ulaĢmıĢtır. 
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6. İşletmenin Finansman Kaynakları 

ġiĢecam Topluluğunun baĢlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan 

fonlar ile yurtiçi ve yurtdıĢında kurulu finans kuruluĢlarından temin edilen kısa ve uzun 

vadeli krediler oluĢturmaktadır.  

 

ġiĢecam Topluluğu yurtiçi ve yurtdıĢında faaliyet gösteren kuruluĢları tarafından Ocak-

Aralık 2011 döneminde 39,0 Milyon €, 3.250 Milyon RUR ve 332,6 Milyon UAH orta 

vadeli, 3,1 Milyon $, 18,2 Milyon €, 6.061,2 Milyon RUR ve 112,1 Milyon UAH 

iĢletme sermayesi ihtiyacının karĢılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmıĢtır. 

 

Aynı dönemde vadesi gelen 138,4 Milyon $, 139,5 Milyon €, 3.801 Milyon RUR, 33,5 

Milyon TL ve 57,5 Milyon UAH tutarında kredi ödemesi yapılmıĢtır. 

 
 

7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

SPK‟nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, ĠMKB‟de iĢlem 

gören Ģirketlerin, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumla ilgili beyan ve uyum raporlarına yer vermeleri uygun görülmüĢ ve bu 

çerçevede, “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları” Ģirket internet 

sitesinde ve faaliyet raporlarında yayımlanmıĢtır.  

 

ġirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve Ģeffaflığın sağlanması 

ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu‟nu ilgilendiren karar ve iĢlemlerde, Kurumsal 

Yönetim Ġlkelerine uygun çalıĢmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaĢlarıyla 

beraber gerçekleĢtirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm paydaĢların eĢitliği, 

bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu 

ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi ġirketimizin temel amaçları arasında 

yer almaktadır.  

 

Bu bağlamda, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri‟ne uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz 

olarak yerine getirilmiĢtir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının geniĢletilmesi 

amacına yönelik olarak, ġirket‟in www.sisecam.com adresinde yer alan Kurumsal 

Ġnternet Sitesi Türkçe ve Ġngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına 

sunulmuĢtur. Ayrıca, SPK‟nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ”  ile bu Tebliğde değiĢiklik yapan 

Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ‟deki Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne uyum kapsamında 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 

 

 

 

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

 

Dönem içinde, mevcut 2.000.000.000 TL‟lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

1.144.000.000 TL olan ġirketimiz çıkarılmıĢ sermayesinin 1.300.000.000 TL‟sına 

yükseltilmesine karar verilmiĢ olup, artırılan 156.000.000 Türk Lirasının; 

 

a) 100.000.000,00 Türk Liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerden, 

b) 52.421.824,88 Türk Liralık kısmı Cam Pazarlama Aġ‟nin devralınması nedeniyle 

bilançomuza dahil edilmiĢ olan özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme 

farkları ile enflasyon düzeltmesi sonucu oluĢan geçmiĢ yıl karlarından, 

 

c) Bakiye 3.578.175,12 Türk Liralık kısmı ise Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5.1.‟e 

maddesi kapsamında gayrimenkul ve iĢtirak hissesi satıĢ kazançlarından, 

 

karĢılanmıĢtır. 

 

 Sermaye artıĢ iĢlemlerine iliĢkin gerekli yasal prosedür 15 Haziran 2011 tarihinde 

tamamlanarak tescil edilmiĢtir. Mevcut çıkarılmıĢ sermayenin %13,636 oranına isabet 

eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 20 Haziran 2011 tarihinde payları oranında 

dağıtılmıĢtır. 

 

15 Nisan 2011 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar 

doğrultusunda 2010 yılı karından karĢılanan 45.760.000 TL. tutarındaki temettüü 

ortaklara 31 Mayıs 2011 tarihinde nakden dağıtılmıĢtır. 

 

9.  Teşviklerden Yararlanma Durumu 
 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 

Topluluk, 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 

kapsamında Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında 

gerçekleĢtirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 

çerçevesinde, indirim kurumlar vergisi desteği almaktadır. TeĢvik belgesinde belirtilen 

yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaĢılana kadar her yıl 

ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teĢvikten 

yararlanılmaktadır.  Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teĢvik belgeleri gereğince 

KDV ve gümrük vergisi teĢvikinden de yararlanılmaktadır. 

 

Yatırım İndirimi Uygulaması 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. Ancak, Ģirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması 

sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 

1 Ocak 2006 öncesi baĢlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırımlara ait 
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yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan 

düĢülmek üzere sonraki yıllara taĢınabilir.  

 
1Ağustos 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 girmiĢtir 
 

 

 Ar-Ge Teşvikleri 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 10‟uncu maddesi‟nin birinci fıkrasının (a) 

bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayıĢına yönelik araĢtırma ve 

geliĢtirme faaliyetleri çerçevesinde, iĢletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların 

%100‟ü ilgili Ģirketlerin kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate 

alınmaktadır. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre 

Ar-Ge merkezinde yapılan harcamaların %100‟ü kurum kazancından 

indirilebilmektedir.  Ayrıca 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezinde çalıĢan 

personelle ilgili olarak gelir vergisi stopaj teĢviki ve sigorta primi desteği 

sağlanmaktadır. Topluluğumuzca her iki kanuni düzenlemede yer alan Ar-Ge 

teĢviklerinden de yararlanılmaktadır. 

 

ġiĢecam‟da AraĢtırma-GeliĢtirme ve Mühendislik çalıĢmaları, AraĢtırma ve Teknoloji 

Genel Müdür Yardımcılığı ve ĠĢ Gruplarımızın GeliĢtirme birimleri tarafından ĠĢ 

Gruplarımızın Stratejik Plan ve bütçeleri çerçevesinde sürdürülmektedir. 
 

Ocak-Aralık 2011 dönemi araĢtırma geliĢtirme giderleri önceki döneme göre %6,7 

artıĢla 35 Milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  
 

 

10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 
 

Küresel ekonomik krizin 2009 yılındaki derinleĢmenin ardından 2010‟da durağan bir 

toparlanma süreci izlenmiĢ; 2011 yılında ise ekonomik belirsizlikler ve kriz senaryoları 

tekrardan ekonomi gündemlerini meĢgul etmeye baĢlamıĢtır.  

 

Avrupa‟daki ekonomilerin yüksek borçluluk oranları, Yunanistan‟ın temerrüde düĢme 

riskiyle karĢı karĢıya gelmesi sonrasında daha da ön plana çıkmıĢtır. Avrupa‟nın güçlü 

ekonomilerinin liderleri sorunun çözümünde ortak bir anlayıĢla çözüm bulma 

konusunda güçlükler yaĢamıĢ ve bu durum yüksek borç yükü altındaki Avrupa 

ülkelerinin ve nihayetinde Avrupa‟nın ekonomik birliğinin geleceği konusundaki 

kaygıları arttırmıĢtır. Bu nedenle 2012 yılının AB ve Euro‟nun geleceğinin 

Ģekilleneceği bir yıl olacağı düĢünülmektedir.  

 

Kıtanın diğer tarafında ise A.B.D. yüksek borç yükü ve durgunluk ile aĢanlı mücadele 

ederken, Standart & Poor‟s 70 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin notunda indirime 
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gitmiĢtir. Bununla birlikte 2011 yılı A.B.D ile Ġran arasında gerginliklere sahne olmuĢ 

ve 2012 yılında bölgede olası bir çatıĢma ihtimalini gündeme getirmiĢtir. Bu noktada 

öne çıkan risk unsuru Ġran‟ın petrol arzını kesme tehdidi ve bu tehdidin petrol 

fiyatlarına yansıması olarak görülmektedir.  

 

GeliĢmekte olan piyasalar 2011 yılında büyümelerini devam ettirmiĢtir. Öte yandan 

geliĢmiĢ ülkelerdeki borç sorunlarının devam etmesi ve yapısal değiĢiklikler 

gerektirecek olması nedeniyle talebin eski seviyelerinde olamayabileceği gerçeği, 

ihracata dayalı büyüme gösteren Çin ekonomisinin iç tüketimini artırması, gelir 

seviyesini iyileĢtirmesi gibi yapısal değiĢimler yapma ihtiyacı içinde olacağı anlamını 

taĢımaktadır.  

 

2010 yılında % 4,8 büyüyen dünya ekonomisinin, 2011 yılında % 4,2 büyümesi 

öngörülmektedir. Bu büyümede geliĢmekte olan ülkelerin % 6,3 ile yine dinamik 

unsuru oluĢturması, geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik büyümelerinin ise %1,6 ile düĢük 

seviyelerde gerçekleĢmesi beklenmektedir.  

 

Emtia fiyatları, üretim sektöründeki stok seviyelerinin yükselmesi ile birlikte ufak 

artıĢlı ve istikrarlı bir seyir izlemiĢtir. Önümüzdeki dönemde de bu seyrin devam 

etmesi beklenmektedir.  

 

Küresel ekonomik krizle derinleĢen -özellikle- geliĢmiĢ ülkelerdeki iĢsizlik sorunu 

henüz sürdürülebilir düzeye gelmemiĢtir. A.B.D ekonomisi Büyük Depresyon‟dan bu 

yana en uzun süreli yüksek iĢsizlik dönemini yaĢamakta ve bu süreç halen devam 

etmektedir.  

 

G7 ülkeleri toplamında Borç/GSYĠH oranı 2010 yılında % 9,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Özellikle Avrupa ülkelerini önemli ölçüde etkileyen yüksek borçluluk oranlarının 

düĢürülmesi 2011 yılının en önemli gündem maddelerinden birini oluĢturmuĢtur. Buna 

karĢın Yunanistan baĢta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde devlet yardımları ve 

sosyal harcamalar düĢürülmüĢtür. Bu durumun önümüzdeki dönemde de önemini 

koruyacağı düĢünülmektedir.  

 

2012 yılının küresel ekonomi için oldukça fazla belirsizlikler içeren bir yıl olacağı 

tahmin edilmektedir. 2010 ve 2011 yıllarında geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan üretim 

artıĢlarının kalıcı olamayabileceği ve birçok geliĢmiĢ ülkelerdeki yüksek borç yükü 

dolayısıyla mali sıkılaĢtırma politikalarının uygulanmaya baĢlanması bu 

belirsizliklerden en fazla dikkat çekenleridir. ABD ve Avrupa‟da ekonomiyi 

canlandırma ve finansal sektöre yeniden iĢlerlik kazandırmak amacıyla uygulanan 

canlandırma paketlerinin 2012‟de yerini çoğunlukla sıkılaĢtırma önlemlerine bırakması 

beklenmektedir. BRIC ve diğer geliĢmekte olan ülkeler için ise görünüm daha parlak 

olmakla birlikte ihracata dayalı büyüyen ekonomiler için dıĢ talep eksikliği önemli bir 

risk unsuru olarak görülmektedir. Bu ülkelerin 2012‟de iç talebi canlandırmaya yönelik 

politikaları hayata geçirmeleri muhtemeldir.  
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2011‟in ilk çeyreğinde %12, ikinci çeyreğinde % 8,8, üçüncü çeyreğinde % 8,2 

büyüyen ve dünya ekonomisinden %1,1 pay alan Türkiye‟de ise, yılın son aylarında 

açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanımı gibi göstergeler son çeyrekte de %7,5-

8,5 aralığında güçlü bir büyüme olacağı beklentilerini artırmıĢtır. Ġç talebin canlı 

seyretmesi büyüme oranı üzerinde etkili olmuĢtur.  

 

Büyümenin sermaye giriĢleri ile finansmanı, dolayısıyla da sürdürülebilirliği 2011 

yılında tanık olduğumuz yüksek (GSMH‟nin yaklaĢık % 10‟u) cari açık seviyesi 

nedeni ile sıkça tartıĢılmaktadır. Kasım 2011‟den bu yana cari açıkta yaĢanan daralma 

ise 2012 yılı için “yumuĢak iniĢ” söylemlerini beraberinde getirmiĢtir. Yılın baĢında 

elde edilen tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergeler bu 

söylemi destekler nitelikte ekonomide tedrici bir yavaĢlama olacağı yönünde 

beklentileri güçlendirmekte; uluslararası kurumların 2012 yılı büyüme tahminleri - 

IMF‟in kötümser % 0,4‟lük tahmini hariç - % 3 seviyelerinde gezinmektedir. 2012-

2014 Orta Vadeli Program‟da ise büyüme hedefi % 4‟dür.  

 

Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirasının değer kaybıyla artıĢa geçen 

enflasyon,  2011 yılını % 10,45 ile hedeflenen düzeyin üzerinde kapatmıĢ ve dünya 

ortalamasının iki katından daha fazla artmıĢtır. Bu geliĢmeler, TCMB‟nin fiyat 

istikrarına yönelik politikalara ağırlık vererek döviz piyasalarına yoğun müdahalesine 

neden olmuĢtur. Ocak ayında yayımlanan Enflasyon Raporu‟nda kurum, enflasyon 

görünümünün hedeflere uyumu için para politikasındaki sıkı duruĢun bir müddet daha 

devam etmesi gerektiğini vurgulamıĢ ve 2012 yılı için orta noktası % 6,5 olan bir 

tahmin aralığı açıklamıĢtır. 

 

2011 yılının seçim yılı olmasına rağmen kamu maliyesindeki disiplinli duruĢ sayesinde 

merkezi yönetim bütçe açığı 2010 yılındaki 40 milyar TL‟lik seviyesinden 2011 

yılında 17,4 milyar TL‟ye gerilemiĢtir. Böylece bütçe açığının GSYH‟ye oranı 2011 

Orta vadeli programda hedeflenen % 1,7‟lik seviyenin altında kalarak % 1,4 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Brüt kamu borç stoğunun GSMH‟ye oranı ise 2011 yılında % 39‟lara 

inmiĢtir. 2012 yılında disiplinin devam ettirilmesi Türkiye‟yi, borç sorunları ile 

çalkalanan geliĢmiĢ ekonomiler arasından olumlu yönde ayrıĢtıracaktır. 

Orta Vadeli Programda % 10,5 olması tahmin edilen 2011 yılı iĢsizlik oranı % 9,8 

olarak gerçekleĢmiĢtir, tarım dıĢında ise % 12,4 olmuĢtur.  

 

Türkiye‟de ekonomik büyümenin dıĢ kaynaklarla finanse edilmesi aynı zamanda ülke 

dıĢındaki geliĢmelere karĢı kırılganlığı da artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa ve 

A.B.D.‟deki geliĢmeler 2012 yılı ekonomik performans üzerinde belirleyici olacaktır. 

A.B.D.‟de parasal geniĢlemenin devam etmesi sermaye giriĢlerinin güçlü seyretmesine, 

yurtiçinde kredi artıĢının devam etmesine ve ihracat performansına da bağlı olarak 

yüksek büyüme yakalanmasına yardımcı olacaktır. Ancak Avrupa‟da derinleĢen bir 

kriz,  hem ihracatımıza olumsuz etki edecek hem de sıcak paranın (kısa vadeli sermaye 

giriĢleri) kaçmasına neden olarak ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, her 

iki senaryoda da, enerjide dıĢa bağımlılığımız nedeniyle 2011 yılında 115 $‟a yükselen 
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petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri performansı belirleyecek unsurlardan 

bir tanesi olacaktır. 

 

Sonuç olarak büyümenin sürdürülmesi için gerekli kaynak ihtiyacının tasarruf oranın 

düĢüklüğü nedeniyle dıĢ kaynaklardan sağlanması zorunluluğu; ekonomide değer 

üretiminin bütün aĢamalarında rasyonel davranmayı zorunlu kılmaktadır.  

 

Genel ekonomik durumun dıĢında girdi verdiğimiz bazı ana sektörler açısından ise 

genel görünüm Ģöyledir:  

 

ĠnĢaat: 2011 yılına girerken büyüme beklentisi % 17 olan inĢaat sektöründe 2011‟in 

üçüncü çeyreğindeki büyüme bir önceki yılına aynı dönemine göre % 10,6 olarak 

gerçeklemiĢtir. Yine aynı dönemde % 5 ciro artıĢı sağlayan sektörde 2012 yılı 

beklentileri 2011‟in gerisinde kalmaktadır. ĠnĢaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin 

(ĠMSAD) Ekonomi Beklenti Anketi‟ne katılan üyelerin % 69'u 2012‟de inĢaat 

sektöründe % 4-6 aralığında büyüme beklemektedir. Sektörün performansında yıl 

içinde özellikle Van‟da yaĢanan deprem felaketinin ardından sıkça telafuz edilmeye 

baĢlanan “Kentsel DönüĢüm Projesi”, orman niteliğini kaybetmiĢ 2B alanlarında 

mülkiyet sorununun çözümü ve Ġstanbul Finans Merkezi inĢaatı gibi konulardaki 

geliĢmeler önemli rol oynayacaktır. 

 

Otomotiv: 2010‟da % 26 büyüyen otomotiv sektörü 2011‟in ilk çeyreğini oldukça iyi 

bir performansla kapatmıĢ, bu dönemde otomobil ve hafif ticari araç üretiminde % 76 

artıĢ yakalanarak rekor kırılmıĢtır. Yılın ilk yarısında pazarda yaĢanan büyüme % 54‟e 

ulaĢmıĢtır. Yılsonunda ise otomobil üretiminde % 6, toplam otomotiv üretiminde ise 

% 9‟luk bir artıĢ gerçekleĢmiĢ, kapasite kullanımı % 76 olmuĢtur. 2023‟te otomotivde 

ilk 10 ülkeden biri olmayı hedefleyen Türkiye, geçen yıl Çeklerin gerisinde kalarak 

yeniden 17. sıraya düĢmüĢtür. 2012 yılının ilk ayında ise pazarda önemli bir daralma 

yaĢanırken, hafif ticari araçlarda ÖTV artıĢı nedeniyle % 44‟lük bir düĢüĢ 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Perakende: Perakende sektörü ciroları 2011‟de yıllık bazda % 9 artıĢ göstermiĢtir. 

Yıllık % 18 ciro artıĢı ile gıda dıĢı perakende sektörün itici gücü olmuĢ, gıda 

perakendesinde cirolarda yıllık bazda sadece % 3 artıĢ gerçekleĢmiĢtir.  Sektörün 

istihdamı, yıllık bazda % 12 artıĢla 600 bin kiĢiye yükselmiĢtir. Dünya ekonomisindeki 

durgun görünüme rağmen açılacak AVM‟ler ve güven artıĢı sayesinde 2012 yılında da 

güçlü bir büyüme beklenmektedir.  

 

Turizm: 2011 yılında turizm gelirlerinde yaklaĢık % 11 artıĢ gerçekleĢmiĢ ve 

23 milyar $‟lık gelir elde edilmiĢtir. ÇıkıĢ yapan turist sayısında % 10‟luk artıĢ yaĢanan 

ülkemizde turizm önümüzdeki dönemde uzun vadeli stratejik konulardan birisi olarak 

görülmekte ve 2023 yılı için 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar $ gelir hedefi telafuz 

edilmektedir. 
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Bu rapora konu faaliyet döneminde küresel krizin pazar ekonomilerini yeniden ve 

köklü bir Ģekilde yapılandıracak bir nitelikte olduğu ve bu sürecin uzayacağı net bir 

Ģekilde anlaĢılmıĢtır.  Net olan bir baĢka olgu ise, beklentilerin faaliyet döneminde 

karamsar bir Ģekilde aĢağıya doğru baskılanmıĢ olduğudur. Ekonominin bu olağandıĢı 

gündemine karĢın Topluluğumuz maliyet düĢürme, verimlilik arttırma, daha yüksek 

değer içeren bir üretim yapısına sahip olma unsurlarını içeren tam bir rasyonelleĢme 

anlayıĢıyla hareket etmektedir. KurumsallaĢmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak 

üretim planlarını pazar koĢullarına uyarlama, pazar çeĢitliliğini arttırma, 

harcama/tahsilat tutumlarını ayarlama gibi risk azaltıcı politikalar da döneme özel 

yönetim araçları olarak uygulana gelmektedir. 

 

Topluluğumuz öteden beri uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde 

yönetmektedir. Bu planın gereği olarak teknolojiye hakimiyet, her alanda yüksek 

standartlara yönelmek, etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal pazarda, 

hem de uluslararası alanda iddia sahibi olmak konularında doyurucu sonuçlar 

alınmaktadır. BaĢta kârlılık olmak üzere rekabet gücünün tavizsiz korunması ve sürekli 

olarak arttırılması için gerekli olan gayret Topluluk bütününde gösterilmektedir. 

Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düĢük maliyetlerle elde 

etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi maliyet tasarrufu 

sağlanmakta, üretim ve lojistik konularında optimum performans hedeflenmektedir. 

 

Tüm bunların sonucu olarak Ocak-Aralık 2011 dönemi net satıĢlarımız geçen yıla göre 

%18 artarak 4.979 Milyon TL düzeyine, kârımız ise %53 artarak 740.6 Milyon TL 

düzeyine yükselmiĢtir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarımızda cam 

üretimimiz 3.757 bin ton, soda üretimimiz ise 1.894 bin ton seviyesine ulaĢmıĢtır. 

 

11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 
 

ġirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu‟na bağlı olarak 

görev yapan Risk Yönetimi ve Ġç Denetim BaĢkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve 

Ġç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir.  
 

Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karĢılaĢılan mevcut ve 

potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara iliĢkin 

gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliĢtirilmesini 

hedeflemektedir. Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleĢtirilmesi için “ġiĢecam 

Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği” ve “Risk Politikaları” 2007 yılında yürürlüğe 

alınmıĢ, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğu‟nda yer alan riskler 

etki ve Ģiddetine göre önceliklendirilmiĢ ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz 

çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak 

yapılan çalıĢmalara devam edilmektedir.  
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ġirketimiz ve bağlı kuruluĢlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleĢmelere, Ģirket içi 

yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, Ġç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca 

risk odaklı bakıĢ açısı ile periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim 

Kurulu‟na raporlanmaktadır. 

 

 

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

 
ġiĢecam, çağdaĢ yönetim anlayıĢı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik 

değiĢim ve geliĢmeler doğrultusunda çalıĢma ortam ve koĢullarını sürekli 

iyileĢtirmeyi, çalıĢanlarını ve iliĢkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi 

hedeflemektedir. 
 

Bu kapsamda, Topluluk çalıĢanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, 

izin harçlığı, bayram harçlığı, eğitimi teĢvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı 

payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaĢım gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, 

mevcut yasalarda öngörülen koĢulları sağlayan çalıĢanlara kıdem ve ihbar tazminatı 

ödenmektedir. 
 

Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarımızla ilgili olarak toplu sözleĢme 

uygulamaları aĢağıdaki gibidir. 

 

 Bağlı ortaklıklarımızdan CamiĢ Ambalaj San. Aġ‟ye ait Tuzla ve EskiĢehir Ambalaj 

Fabrikaları için Selüloz-ĠĢ Sendikası ile 22.09.2010 tarihinde baĢlayan 12. dönem 

toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmeleri, 23.02.2011 tarihinde anlaĢma ile sonuçlanmıĢ ve 

toplu iĢ sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

 

 XXII. Dönem Cam Grup toplu iĢ sözleĢmesinin yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde 

sona ermiĢ ve Kristal-ĠĢ Sendikası tarafından XXIII. Dönem toplu iĢ sözleĢmesi 

görüĢmeleri öncesinde Cam Grup TĠS kapsamındaki iĢyerleri için yetki tespiti 

talebinde bulunulmuĢ, Bakanlık taraflara yetki tespiti yazılarını göndermeye 

baĢlamıĢtır. Ancak T.Çimse-ĠĢ Sendikası Kristal-ĠĢ Sendikasının yetki tespiti 

yazılarına dava açarak itiraz ettiği için TĠS sürecindeki yetki aĢaması henüz 

tamamlanmamıĢtır.  

 

 Anadolu Cam YeniĢehir Sanayi Aġ‟de yürürlükte bulunan II. Dönem toplu iĢ 

sözleĢmesinin süresi 31.12.2011 tarihinde sona ermiĢ ve Kristal-ĠĢ Sendikası 

tarafından III. Dönem toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmeleri için yetki tespiti talebinde 

bulunulmuĢ olup, yetki tespit yazısı taraflara tebliğ edilmiĢtir. Ancak T.Çimse-ĠĢ 

Sendikası Kristal-ĠĢ Sendikasının yetki tespiti yazılarına dava açarak itiraz ettiği için 

TĠS sürecindeki yetki aĢaması henüz tamamlanmamıĢtır. 
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 Denizli Cam San. Aġ‟de yürürlükte bulunan XIV. Dönem toplu iĢ sözleĢmesinin 

yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde sonra ermiĢ ve T.Çimse-ĠĢ Sendikası ile XV. 

Dönem toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinin birinci oturumu 01.12.2011 tarihinde 

T.Çimse-ĠĢ Sendikası Genel Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. SözleĢme süreci 

devam etmektedir. 

 

 Soda San. Aġ‟de yürürlükte bulunan 01.01.2010-31.12.2011 dönemini kapsayan 

toplu iĢ sözleĢmesinin yürürlük süresi 31.12.2011 tarihinde sonra ermiĢ ve Petrol-ĠĢ 

Sendikası tarafından yeni dönem toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmeleri için yetki tespiti 

talebinde bulunulmuĢ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taraflara TĠS yetki 

belgesini tebliğ  etmiĢtir. 

Topluluğumuzun yurtdıĢı kuruluĢlarından; 

 

 Trakya Glass Bulgaria EAD Ģirketi için Podkrepa Sendikası ile sürdürülen V. Dönem 

toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinde taraflar arasında anlaĢma sağlanmıĢ olup, 

01.07.2011-30.06.2012 yürürlük süreli iĢletme toplu iĢ sözleĢmesi 24.06.2011 

tarihinde Bulgaristan‟da gerçekleĢtirilen törenle imzalanmıĢtır.  

 

 

 OOO Posuda (Rusya) Fabrikası‟nda Proofkom Sendikası ile 20.07.2011-21.07.2011 

tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢ olan toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmeleri anlaĢma ile 

sonuçlanmıĢtır. 01.01.2011-31.12.2011 yürürlük süreli toplu iĢ sözleĢmesi 

21.07.2011 tarihinde Rusya‟da gerçekleĢtirilen törenle imzalanmıĢtır. 

 

 

13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 
 

ġirketimizin ortaklık yapısı aĢağıdaki Ģekilde olup, Ģirketimizin ortakları arasında 

gerçek kiĢi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 

   

Pay tutarı 

 Pay 

oranı 

Ortaklar  TL  % 

T. ĠĢ Bankası A.ġ.                    885.963.199         68,15 

Efes Holding A.ġ.                       50.297.701           3,87  

Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.                              650.323           0,05  

Diğer                     363.088.777         27,93  

               1.300.000.000        100,00  
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14. Finansal Oranlar 
 
KarĢılaĢtırmalı temel bazı rasyolar aĢağıdaki gibidir: 
 

 31.12.2011  31.12.2010 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,79  3,08 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,38  0,39 

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,60  0,63 

Net Finansal Borç / Özsermaye   0,12  0,09 

    

    

 
1 Ocak- 

31Aralık 2011 

 1 Ocak- 

31 Aralık 2010 

Brüt Kar / Net SatıĢlar 
0,33 

 
0,29 

Faaliyet Karı /Net SatıĢlar 
0,16 

 
0,13 

Ebıtda / Net satıĢlar 
0,25 

 
0,24 

 


