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1. Kısaca Topluluk 

 

 Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 

tarafından, 76 yıl önce Türkiye’de kurulan Şirket’in hisseleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. T.İş Bankası 

A.Ş. bilanço tarihi itibariyle Şirket’te % 68,15’lik paya sahip olup, yönetimde kontrolü 

elinde bulundurmaktadır. 
 

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

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

tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında lider 

konumdadır. 
 

 Şirket’in konsolide mali tabloları kapsamında 44 bağlı ortaklık, 4 müşterek yönetime 

tabi işletme ve 2 iştirak 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 Ġçinde 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 

YILDIRIM TEOMAN  ARAġT. VE TEKN. GN. MD. YARDIMCISI   03.08.1983 

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. ĠĢletmenin Performansını Güçlendirmek Ġçin 

Uyguladığı Yatırım Politikası 
 

ġiĢecam, ana faaliyet alanlarını cam ve kimyasallar üretimi olarak belirlemiĢ bir sanayi 

topluluğudur. Benzer, tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki diğer faaliyetlerin 

varlığı cam ve kimyasallara odaklı öncelik yapısını değiĢtirmemektedir. Ana faaliyet 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olma konumu uzmanlaĢmanın ana 

hedeflerden biri olmasını zorunlu kılmaktadır. 
 

ġiĢecam, küreselleĢmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve 

tehditleri savuĢturmak üzere faaliyetlerini „bölgesel liderlik vizyonu‟ çerçevesinde 

yürütmektedir. 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 odaklılığını 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. 

 Topluma ve yaĢama karĢı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını 

önemle gözetmek. 

 

Bu politika çerçevesinde ġiĢecam Topluluğu‟nun Ocak-Haziran 2011 döneminde 

gerçekleĢtirdiği yatırım harcamaları 248 milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır.  

 

6. ĠĢletmenin 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-

Haziran 2011 döneminde 39,0 Milyon € ve 339,6 Milyon UAH orta vadeli, 3,1 Milyon 

$, 13,5 Milyon €, 4.195,5 Milyon RUR iĢletme sermayesi ihtiyacının karĢılanması 

amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmıĢtır. 

 
Aynı dönemde vadesi gelen 62,2 Milyon $, 71,4 Milyon €, 1.990 Milyon RUR, 33,5 

Milyon TL tutarında kredi ödemesi yapılmıĢtır 
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7. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine 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. ġirketimizce sürdürülen çalıĢmalar bu ilkelerin sorumluluğu 

çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 

 

8. Dönem Ġçinde Yapılan Sermaye ArtıĢı, Esas SözleĢme 

DeğiĢiklikleri 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. 
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9.  TeĢviklerden Yararlanma Durumu 
 

Topluluğun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan “yatırım teĢvik belgeleri” 

kapsamında KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından 

yararlanılmaktadır. 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi’nin birinci fıkrasının (a) 

bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların 

%100’ü ilgili şirketlerin 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 

teşviklerinden 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-Haziran 2011 dönemi araĢtırma geliĢtirme giderleri önceki döneme göre %23,7 

artıĢla 18 Milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  
 

10. Sektörel GeliĢmeler ve Faaliyetler Ġle Ġlgili Bilgiler 

 

Yılın ilk çeyreğinde % 4,3 büyüyen küresel ekonomide ekonomik aktivitenin 

yavaĢladığı ve kriz koĢullarının bir süre daha devam edeceği görülmektedir. GeliĢmiĢ 

ekonomilerde yavaĢ seyreden ve bazı ülkelerde durma noktasına gelen büyümenin, 

geliĢen ekonomilerde görece güçlü seyri devam etmekte, ancak global düzeyde aĢağı 

yönlü riskler artmaktadır. ABD‟de toparlanma beklenenden yavaĢ ilerlemekte, Euro 

Bölgesi‟nde ise kamu maliyesi  ve finansal kesim sorunları ciddi tehdit 

oluĢturmaktadır. Japonya‟daki deprem ve tsunami ile Ortadoğu‟da yayılan sosyo-

politik gerginlikler ekonomik gündemin önüne geçmiĢtir. Enerji baĢta olmak üzere 

emtia ve gıda fiyatlarındaki artıĢ/oynaklık enflasyonu tetiklemekte ve harcama 

beklentilerini değiĢtirmektedir. Hanehalkının yüksek borçluluk oranı, bankaların kredi 

yaratmada temkinli tutumu ve geliĢmiĢ ekonomilerin uzun vadeli mali ve finansal 

dengesizlikleri kırılganlıkları arttırmaktadır. Öte yandan, olumlu büyüme performansı 

gösteren geliĢen ekonomilerde aĢırı ısınma sinyalleri belirginleĢmektedir. Canlandırma 

paketleriyle toparlanan ekonomilerde enflasyon, beklenenin üzerinde artıĢ göstermiĢ 

olmakla beraber harcama kısıcı politikalara bir gerekçe oluĢturacak düzeyde 

algılanmamaktadır. 
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Türkiye‟nin de dahil olduğu geliĢen ekonomilerin canlanmadaki rolü ve görece yüksek 

performansı, kriz zaafı içindeki geliĢmiĢ ekonomilere olan ihracat bağımlılığı 

nedeniyle mutlak bir güvence oluĢturamamaktadır. Orta vadede bu ekonomilerin 

yapısal olarak değiĢimden geçmeleri ve ihracata dayalı ekonomik büyüme modellerinin 

yerine iç talebe yönelmeleri kaçınılmaz görülmektedir.  

Küresel ekonomide yeniden resesyon oluĢması olasılığı düĢük olmakla birlikte 

varlığını korumaktadır. Son kertede borçlu olanların (kamunun, dıĢ kaynak kullanan 

bankaların, reel sektörün,  hanehalkının) temerrüd tehlikesi Ağustos baĢında 

yaĢananlara benzer hassasiyetleri beslemekte ve ekonomik canlanmaya yönelik 

beklentilerde değiĢime yol açmaktadır. Ancak düĢük de olsa büyüme devam etmekte, 

istihdam artmakta, sınai üretim ve uluslararası ticaret toparlanmakta ve perakende 

satıĢlar yükselmektedir.  

2010 yılında dikkat çekici bir ekonomik performans sergileyen Türkiye, 2011 yılında 

geliĢmekte olan ülkelerin geneline kıyasla daha sağlam konumlanmıĢ durumdadır. 

Birçok ekonomide genel borçluluk milli geliri aĢan düzeylere varmıĢken bu oran 

Türkiye için % 40‟ın altındadır ve ciddi bir borçlanma kapasitesi mevcuttur. Güçlü 

konum, uzun vadeli ve düĢük faizle borçlanmayı da mümkün kılmaktadır. Ayrıca 

iĢsizlik konusunda da iyi performans gösterilmiĢ ve % 10‟un altına çekilmiĢtir. Türkiye 

% 11‟lik ilk çeyrek büyüme oranıyla geliĢmekte olan ülkeler içindeki göreceli iyi 

durumunu pekiĢtirmiĢtir. Yüksek büyüme ve üretim girdilerindeki fiyat artıĢları sonucu 

oluĢan baskılara rağmen enflasyon halen kontrol altındadır. Sanayi üretimi rakamları 

ve kapasite kullanım oranları korkulan aĢırı ısınma senaryosunun gerçekleĢme 

ihtimalini azaltmaktadır. 

Sonuç olarak Türkiye‟nin içinde bulunduğu ekonomik ortam, enflasyon korkularının, 

Yunanistan/Ġtalya gibi ülkelerin borç krizinin ve geliĢmiĢ ekonomilerde beklenenden 

yavaĢ büyümenin tedirginliğini taĢımaktadır. Yüksek cari açığın hem reel sektörü, hem 

yatırımcıları, hem de politika yapıcıları zor durumda bıraktığı bir dönemde seçime 

gidilmiĢ, bunun ardından gözler politika yapıcılara ve alınacak ekonomik kararlara 

dönmüĢ durumdadır. Cari açıkla mücadeleye yönelik maliye politikası, ithalat 

uygulamalarında sıkılaĢtırma, Mali Kural, 2012-2014 Orta Vadeli Plan birçok karar 

alıcının politika üretilmesini beklediği konuların baĢında gelmektedir. 

Kamu bütçesinin özellikle gelir tarafında yaĢanan geliĢmelerle içerdiği olumluluk, 

Türkiye‟yi görece daha az riskli ekonomiler arasına sokmaktadır. Ancak, kamu ve 

genel borçluluk milli gelir yüzdesi olarak çok makûl düzeylerde olmakla birlikte dıĢa 

bağımlılık gibi yapısal bir risk barındırmaktadır. Cari açığın tarihi düzeylerde 

seyretmesi bu yapısal hassasiyeti arttırmaktadır. Özellikle döviz fiyatlarında son 

zamanlarda yaĢanan yüksek oynaklığı bu hassasiyetin bir sonucu olarak almak gerekir. 

Girdi verdiğimiz sektörler açısından bakıldığında inĢaat alanında gerek ciroda gerek 

üretimde birinci çeyrekte ciddi büyüme oranları yakalanmıĢtır. Otomotiv sektöründe de 

benzer bir durum yaĢanmıĢ, yılın ilk yarısında yurtiçinde üretim % 14 seviyelerinde 

artmıĢtır. Perakende pazarında ise beklentilerdeki iyileĢmeye ek olarak Türkiye‟de 

bölgesel fırsatların da katkısıyla canlılık söz konusudur. 2010 yılında dünya ile paralel 

bir büyüme yakalayan Türkiye turizm sektörü, 2011 yılında 2010‟a göre daha yüksek 
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bir performans sergilemektedir.  Gıda ve içecekte hem ihracatın artan cazibesi, hem de 

sağlıklı ve doğal olana yönelme trendi belirleyici olmakta, cam hafifletilmiĢ ve yeniden 

tasarlanmıĢ ürünlerle pazardan pay kapmaktadır. 

Topluğumuz anılan faaliyet döneminde de, ekonomi cephesinde yaĢanan tüm bu 

olağandıĢı görünümlere karĢın maliyet düĢürme, verimlilik arttırma, daha yüksek değer 

içeren bir üretim yapısına sahip olma unsurlarını içeren tam bir rasyonelleĢme 

anlayıĢıyla hareket etmektedir. Buna karĢın üretim planlarını pazar koĢullarına 

uyarlama, pazar çeĢitliliğini arttırma, harcama/tahsilat tutumlarını ayarlama gibi risk 

azaltıcı politikalar da döneme özel yönetim araçları olarak uygulanagelmiĢtir. 

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-Haziran 2011 dönemi net satıĢlarımız geçen yıla 

göre %17 artarak 2.397 Milyon TL düzeyine, kârımız ise %56 artarak 375,7 Milyon 

TL düzeyine yükselmiĢtir. Yine aynı dönemde yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarımızda cam 

üretimimiz 1.890 bin ton, soda üretimimiz ise 940 bin ton seviyesine ulaĢmıĢtır. 

 

 

11. Risk Yönetimi ve Ġç 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. 

 

ġirketimiz ve bağlı kuruluĢlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleĢmelere, Ģirket içi 

yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, Ġç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca 

periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu‟na raporlanmaktadır 
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12. Personel ve ĠĢçi Hareketleri, Toplu SözleĢme 

Uygulamaları ve ÇalıĢanlara 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. 
 

 

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.  

 

 Posuda Ltd. (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. İş Bankası A.Ş.                    885.962.647         68,15 

Efes Holding A.Ş.                       49.937.701           3,84  

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.                              650.323           0,05  

Diğer                     363.449.329         27,96  

               1.300.000.000        100,00  
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14. Finansal Oranlar 

 
KarĢılaĢtırmalı temel bazı rasyolar aĢağıdaki gibidir: 
 

 30.06.2011  31.12.2010 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,81  3,08 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,39  0,39 

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,63  0,63 

Net Finansal Borç / Özsermaye   0,12  0,09 

    

    

 
1 Ocak- 

30 Haziran 2011 

 1 Ocak- 

30 Haziran 2010 

Brüt Kar / Net SatıĢlar 
0,35 

 
0,29 

Faaliyet Karı /Net SatıĢlar 
0,18 

 
0,12 

Ebıtda / Net satıĢlar 
0,28 

 
0,23 

 


