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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. Türkiye İş 

Bankası A.Ş. bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te % 65,47’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 51 bağlı ortaklık, 4 müşterek yönetime 

tabi işletme ve 2 iştiraki bulunmaktadır. 

 

Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri 

gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960’lardan itibaren “pazarımız dünyadır” 

ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde girmiştir. 1970’den 

sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiş bölgesel güç olma 

öncelikli vizyonu ile bir dünya şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 

Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında 

değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek 

faaliyetleriyle iş 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 Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Kırman     Başkan Vekili – Genel Müdür 

Alev Yaraman  (**)    Üye 

Dr. Tevfik Ateş Kut  (**)  Üye 

Riza İhsan Kutlusoy  (***)  Üye 

Zeynep Hansu Uçar  (**),(***) Üye 

Prof. Dr. Turkay Berksoy  (*),(***) Bağımsız Üye 

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu  (*),(**),(***) Bağımsız Üye  

Prof. Dr. Orhan Sezgin  (*),(***) Bağımsız Üye   

 

(*)  Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, 

(**)  Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, 

(***)  Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 

 

oluşturmaktadır. 
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(*) 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında 

kanunun 25. Maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11 Eylül 2012 

tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. Hakkı 

Ersin Özince, Sn. Alev Yaraman ve Sn. Riza İhsan Kutlusoy ile Şirketimiz Yönetim 

Kurulu’nun 18 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu 

Üyeliklerinden istifa eden Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman, Sn. Zeynep Hansu Uçar ve Sn. 

Dr. Tevfik Ateş Kut’un yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Türk 

Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi  uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak tekrar 

seçilmelerine ve kendilerine 25 Mayıs 2012 tarih ve 56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 

ile verilen görevlerinin devamına karar verilmiştir. 

 

 

Denetleme Kurulu  
 

Adı Soyadı   

Işıl Dadaylı 

Velda Lafcıoğlu 

 

Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) 

yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 5 

Haziran 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir 

 

Denetim Kurulu üyeleri 25 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 

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

yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil 

edilmiş ve 5 Haziran 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir 

 

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 Prof. Dr. 

Turkay Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Üye) ve 
Sayın Prof. Dr. Orhan Sezgin’in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,  

 
 Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan), Sayın Alev Yaraman (Üye), 

Sayın Dr. Tevfik Ateş Kut (Üye) ve Sayın Zeynep Hansu Uçar’ın (Üye) Kurumsal 
Yönetim Komitesi üyeliğine, 

 

 Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat 
Demircioğlu (Üye), Sayın Prof. Dr. Orhan Sezgin (Üye), Sayın Riza İhsan 
Kutlusoy (Üye) ve Sayın Zeynep Hansu Uçar’ın (Üye) Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeliğine  

seçilmeleri ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 25 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
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3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve 
Sınırı 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.  

 

 
4. Üst Yöneticiler  
 

Adı ve  Soyadı  Ünvanı  

Topluluğa Giriş 

Tarihi 

PROF. DR. AHMET KIRMAN  

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ – 

GENEL MÜDÜR  14.04.2006 

TEOMAN YENİGÜN  DÜZCAM GRUBU BAŞKANI  07.08.1978 

AZMİ TANER UZ  CAM EV EŞYASI GRUBU BAŞKANI  13.10.1980 

MAHMUT EKREM BARLAS  CAM AMBALAJ GURUBU BAŞKANI  02.07.1979 

SABAHATTİN GÜNCELER  KİMYASALLAR GURUBU BAŞKANI  24.06.1982 

İBRAHİM BABAYİĞİT  FİNANSAL İŞLEMLER GRUP BAŞKANI  01.07.2007 

PROF.DR. ŞENER OKTİK  ARAŞT. VE TEKN. GELİŞTİRME BAŞKANI   01.01.2012 

ATTİLA GÜLTEKİN  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GN. MD. YARD.         01.08.2010 

GİZEP SAYIN    PLANLAMA GN. MD. YARD.         14.03.1989 

     

 
5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım 

Politikası 
 
Şişecam Topluluğu’nun ana faaliyet alanları cam ve kimyasallar 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 ve kimyasallara odaklı öncelik yapısını 

değiştirmemekte; dahası ana faaliyet sahalarındaki kazanımları çoklaştırmak Şişecam 

faaliyet gündeminin ilk sırasında yer almaktadır. Seçilmiş cam ve inorganik kimya 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Şişecam, bu konumunu yüksek 

değer üreten bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uzmanlaşmayı kendi içinde yeni 

düzeylere taşımayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.  
 

Şişecam, küreselleşmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak ve 

tehditleri savuşturmak üzere faaliyetlerini öncelikle ‘bölgesel liderlik vizyonu’ 

çerçevesinde yürütmektedir. Bu yaklaşım, değer üretmek koşuluyla dünyanın önemli 

pazarlarında üretici bir kimlikle varolma ve bu yolla daha da küresel bir içerik 

kazanmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda Şişecam’ın vizyoner 

yönlenmesinin en önemli unsuru olan  “hayati coğrafya”daki konumlanma hemen 

bütün kıtalarda üretici kimlikle varolmanın gerektirdiği deneyim ve enerjiyi üretmiştir. 

Sektöründe en önemli üreticiler arasında olma vizyonunun bir gereği olarak üretim 

noktalarının uluslalararası çeşitliliği peyderpey realize edilmektedir. 

 

Esasen Şişecam’ın bütün faaliyetleri küresel ölçekler, standartlar ve gereklerle 

yönetilmektedir. Topluluğun hem bugün, hem de gelecekteki güçlü varoluşunun 

güvencesini oluşturan bu yaklaşım, yatırım politikalarının da temel belirleyicisidir. 
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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 entelektüel sermaye birikimini çoğaltmak, 

 Bölgesel hakimiyeti konjonktürün getirdiği fırsatları da değerlendirerek 

pekiştirmek üzere şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını 

değerlendirmek, 

 Ana faaliyet sahalarımızda mevcut varoluşumuzun içerdiği deneyim ve 

kazanımları, ekonomik bir değer içermek koşuluyla yeni coğrafyalardaki projelere 

yönlendirmek. 

 Topluma ve yaşama karşı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını 

önemle gözetmek. 

 

Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Şişecam Topluluğu’nun Ocak-Eylül 

2012 döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 605 milyon TL’ye ulaşmıştır 

 

 

6. İşletmenin Finansman Kaynakları 
 

Şişecam Topluluğunun başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan 

fonlar ile yurtiçi ve yurtdışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun 

vadeli krediler oluşturmaktadır.  

 

Şişecam Topluluğu yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından Ocak - 

Eylül 2012 döneminde 119,8 Milyon €, 480 Milyon RUR, 5,5 Milyon $ ve 15,2 Milyon 

TL orta vadeli, 20,9 Milyon €, 4.365 Milyon RUR ve 445 Milyon UAH işletme 

sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmıştır. 

 

Aynı dönemde vadesi gelen 61,5 Milyon $, 133,2 Milyon €, 3.703 Milyon RUR ve 

403,7 Milyon UAH tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 
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7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

SPK’nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” gereğince, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet 

raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli 

açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan 

prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin 

açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür. 

 

SPK’ nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ne uyum amacıyla, Şirket Esas Mukavelesinde 

gerekli değişiklikler yapılarak 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel 

Kurul’unun onayından geçirilmiştir.  

 

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

hükümleri doğrultusunda 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan genel kurul 

Toplantısında Yönetim Kurulumuza üç bağımsız üye seçilmiş ve bu kapsamda da 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen komitelerden; “Denetimden Sorumlu 

Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” 

oluşturulmuş ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 25 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

 

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması 

ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla 

beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, 

bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu 

ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında 

yer almaktadır.  

 

Bu bağlamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda, pay ve menfaat 

sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin 

bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket’in 

www.sisecam.com adresinde yer alan Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce 

olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuş olup, Şişecam Topluluğu, 

faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma 

vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek daha da 

güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

 

 

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

Dönem içinde, SPK’nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum kapsamında şirket Esas 

Mukavelesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerini müteakiben 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 

Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiştir. 

  

Dönem içinde ayrıca, mevcut 2.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 1.353.195.417 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 

1.500.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 146.804.583 

Türk Liranın; 146.463.340,35 Türk Liralık kısmının olağanüstü yedek akçelerden, 

bakiye 341.242,65 Türk Liralık kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.1.’e 

maddesi kapsamında gayrimenkul satış kazançlarından karşılanmıştır. 

 

  Sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür 9 Temmuz 2012 tarihinde 

tamamlanarak tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin %10,8487 oranına isabet 

eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 10 Temmuz 2012 tarihinde payları oranında 

dağıtılmıştır. 

   

  25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 

karar doğrultusunda 2011 yılı karından karşılanan 52.000.000 TL. tutarındaki temettü 

ortaklara 31 Mayıs 2012 tarihinde nakden dağıtılmıştır. 

 

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 

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

çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği almaktadır. 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. 
 

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.  
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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 
 

Ar-Ge Teşvikleri 
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 çalışan 

personelle ilgili olarak gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta primi desteği 

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

teşviklerinden de yararlanılmaktadır. 

 

 Şişecam’da Araştırma-Geliştirme ve Mühendislik çalışmaları, Araştırma ve Teknoloji 

Genel Müdür Yardımcılığı ve İş Gruplarımızın Geliştirme birimleri tarafından İş 

Gruplarımızın Stratejik Plan ve bütçeleri çerçevesinde sürdürülmektedir. 
 

10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

Gelişmiş batı ekonomilerinde konut ve hisse senedi piyasası gibi varlık fiyatlarında reel 

durumu yansıtmayan yüksek fiyatlama sanal bir zenginlik yaratmış; bu durum finansal 

piyasalarda zaman zaman ahlaki sınırları zorlayan işleyişlere yol açmış, nihayetinde 

sürdürülemez olan bu durum 2008 son çeyreğinde tüm küreyi etkisi altına alan genel bir 

ekonomik krize dönüşmüştür.  

 

Çin başta olmak üzere birkaç ekonomi büyüme hızındaki azalışa rağmen pozitif yönde 

ayrışmış, ancak bu kısmi olumluluk krizin küresel ekonomideki yavaşlatıcı etkisini 

göğüsleyememiştir. 2009 yılındaki derinleşmenin ardından izleyen yıl ekonomiler 

yeniden büyüme kulvarına girmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde sistemin kaleleri sayılacak 

Amerikan ve Avrupa ekonomilerinde bu iyileşme sınırlı boyutlarda kalmıştır. 2011 

iyileşmenin yavaşlayarak devam ettiği bir yıl olmuş, nihayetinde krizin yeniden 

derinleşmesi tartışmaları başlamıştır.  

 

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle koşullar ve gelişmeler, küresel ekonomik krizin 

dar dönemlere sıkışmış konjonktürel bir sıkıntı olmadığını net olarak göstermektedir. 

Hızlı bir değerlendirme yapmak gerekirse ana coğrafyalar itibariyle durum şöyle 

özetlenebilir.  

 

Amerikan ekonomisi daralan piyasa talebinin yeniden canlandırmak amacıyla trilyon 

dolara ulaşan parasal genişleme politikalarının mevzi sonuçlarını almaya başlamıştır. 

Krizden dönüşün en tipik göstergelerinden biri sayılan işsizliğin kabul edilebilir 

düzeylere indirilmesi konusunda olumluluklar sağlanmışsa da, bu durumun 

sürdürülebilir olduğu kuşkuludur. Öte yandan piyasalara parasal genişleme ve tahvil 
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alımı yoluyla sağlanan talep kamu dengelerini bozmuş, hatta dolan borçlanma limitleri 

bir miktar arttırılarak geçici bir rahatlama sağlanmıştır. Ancak 2013 koşulları, aksine bir 

karar alınmazsa para ve maliye politikalarında otomatik düzenleyici önlemlerin 

alınmasını gerektirecek, örneğin azaltılan vergi oranları eski hadlere döndürülecek, 

bütçe açığı azaltılacaktır. Bu durum büyüme üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacağından, 

düşük faizlerle 2015 yılına kadar piyasaları destekleyeceğini daha önce deklare eden 

siyasi otoritenin piyasa dostu tavrını yeni politikalarla sürdürmesi beklenmektedir.  

 

Avrupa tarafında ise Almanya’nın bir istisna oluşturduğu tipik bir kriz oluşumu söz 

konusudur. Yunanistan’ın tanımlanması zor özel durumu hariç tutulduğunda, İtalya ve 

İspanya gibi büyük ekonomilerin yüksek kamu borçluluğu, bütçe açıklarının 

sürdürülemezliği, nispi olarak küçük diğer ekonomilerin sorunları ile birleştiğinde 

Avrupa’da genel bir güvensizlik atmosferi oluşmaktadır. Öyle ki, büyük Avrupa Birliği 

projesinin ekonomik bütünleşme ayağı tartışma alanına çekilmekte, para birliği ve diğer 

ekonomik tanımların yeniden yapılması hararetle tartışılmaktadır. Temel sorun bir bütün 

olarak Avrupa ekonomisinin daralan konjonktürel yapısının, Avrupa’nın hamisi 

Almanya tarafından finanse edilmesindeki isteksizliğidir. Hiç kuşku yok ki, yıllar alacak 

iyileşme döneminde ekonomi de hem kısa vadeli para ve mali politikalar, hem de yapısal 

anlamda ciddi kararlar almak gerekecek; bu durum söz konusu politikaları üreten 

hükümetler için ağır faturalara dönüşecektir. Bu zorluk ve belirsizlik Avrupa kadar, bu 

coğrafya ile iş yapan Türkiye gibi ekonomiler için de olumsuzluk sergilemektedir.  

 

Doğuda bütün dünyayı ucuz üretimi ile omuzlamış Çin’de de yavaşlama emareleri 

belirginleşmeye başlamıştır. Her ne kadar, halen daha en yüksek ekonomik büyümeyi 

gerçekleştiriyor olmasına rağmen Çin; küresel talepteki topyekün daralmadan en büyük 

ihracatçı olarak hatırı sayılır bir olumsuzluğa uğrayacaktır. Çin ekonomisinde kamu 

güdümlü kaynak tahsisinde bazı aşırılıklara gidildiği, bu ve buna benzer nedenlerle 

ekonomide bazı balonların oluştuğu kuşkusu ekonominin kendi iç talebine dayalı bir 

iyileşmeyi realize edemiyeceği korkusunu beslemektedir.  

 

Petrol bölgesi Orta Doğu’da Arap Baharı olarak adlandırılan rejim değişikliklerinin 

Suriye’de tıkanıp kalması, İran ile ilgili nükleer sıkıntı siyaseten de gündemi 

ağırlıştırmaktadır. Sonuç olarak, var olan ekonomik koşulların daha da ağırlaşmamasının 

bir olumluluk sayıldığı dönemde olduğumuz açıktır.  

 

Bu koşullarda Türkiye’de temel sorun ise düşmeye devam eden ekonomik büyümedir. 

2011 ikinci yarısından itibaren düşme trendine giren ekonomik büyümenin 2012 

tamamında % 3’lük bir düzeye kadar ineceği genel bir kabul görmektedir. Bu durum 

çoğunlukla olumsuz bir dizi ekonomik faktörle ilişkilendirilmektedir. En önemlisi cari 

açık hızlı bir şekilde azalmaktadır. 2011 son çeyreğinde 80 milyar dolar sınırına 

yaklaşan cari açığın yıl sonunda 50-55 milyar dolar düzeyine düşmesi beklenmektedir. 

Bu durum döviz ihtiyacı yapısallık gösteren Türkiye ekonomisini rahatlatmaktadır. 

Ancak düşen büyüme, refah kaybı ve işsizlik gibi kabul edilemez bedeller de 

yaratmaktadır. Dış ticaret (ithalatın ihracata kıyasla daha hızlı daralmasının kısmi 

olumluluğu bir yana) yavaşlamaktadır. İçeri de ekonomik aktivite hız kaybettiğinden, 

gelirlerinin büyük bir kısmını dolaylı vergilerden sağlayan kamu maliyesi gelir sıkıntısı 

çekmektedir. Kamu alacakları ve vergi barışına yönelik bir defalık gelir tahsilatlarına 
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rağmen, personel ve cari transferlerdeki tırmanış hükümeti yeni vergi salmaya itmiş, 

bazı mal ve hizmet fiyatları da yeniden düzenlenmiştir. Bir başka deyişle talebin zaten 

daralmaya başladığı dönemde kamu da zayıflayan talebi aşağıya doğru baskılamak 

zorunda kalmıştır.  

 

Yukarıda kısaca tanımlanmış iç ve dış genel ekonomik değerlendirmenin dışında, girdi 

verdiğimiz sektörler açısından durum -başlıklar halinde- şöyledir: Türk otomotiv 

sanayii, hem iç talebin zayıflaması, ancak özellikle Avrupa’daki güvensizlik ortamından 

yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Üretim, satış ve ihracat rakamlarındaki daralma 

şiddeti devam etmekle birlikte azalmaktadır. Eylül ayında yapılan kampanyalar ve 

üreticilerin otomotive getirilen vergileri üstlenmesi ile geçici bir canlılık yakalanmıştır.  

 

Eylül ayında geçen yılın % 10 altında satışlar kaydeden Avrupa otomotiv pazarı, 

Türkiye otomotiv ihracatının 2/3’ünü üstlenmektedir. Sektör bu sıkıntıyı diğer bölge 

pazarlarına yaptığı ihracatla hafifletmeye çalışmaktadır.  

 

Diğer önemli pazar olan inşaatta ise bir canlılık hakim olmakla birlikte, konut 

finansmanında bazı yapısal sıkıntıların oluştuğu; takipteki kredilerde inşaat sektörünün 

ilk sırada yer aldığı belirtilmektedir.Buna karşın sektörde son dokuz yılda Türkiye yapı 

stoğunun yarısına yakın yeni konut üretilmiş olması, sektörün çok büyük bir ekonomik 

değer oluşturduğunun en önemli kanıtıdır. Kentsel dönüşüm ve hükümet destekli diğer 

yeni inşaat politikalarının 400 milyar dolara yakın bir ekonomik büyüklüğe sahip 

olması,  sektöre girdi veren cam gibi sanayiler için büyük bir önem oluşturmaktadır.  

 

Beyaz eşya sektöründe ise iç talepteki düşme, ihracat artışı ile dengelenmektedir. Türk 

perakende sektörü de geçen yılın altında gerçekleşmeler göstermiş olmasına rağmen, 

daralma derinleşmemektedir. 

 

Turizm sektörü Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık binde 3 artışla geçen yılın 

seviyelerini geçmiştir.  

 

Son çeyreğe girerken elde edilen gözlemler, ulusal ve küresel düzeyde ekonomik 

koşulların halen daha kriz modunda olduğu, özellikle Avrupa’da buna bağlı yeniden ve 

köklü bir şekilde yapılanmanın devam ettiği, ve bu sürecin 2013 ve ötesine uzayacağını 

net bir şekilde göstermiştir. Bir başka deyişle ekonomik aktörlerin beklentileri faaliyet 

döneminde karamsar bir şekilde aşağıya doğru baskılanmıştır. Ekonominin bu olağandışı 

gündemine karşın Topluluğumuz maliyet düşürme, verimlilik arttırma, daha yüksek 

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

anlayışıyla hareket etmektedir. Kurumsallaşmanın ve profesyonelliğin bir gereği olarak 

üretim planlarını pazar koşullarına uyarlama, pazar çeşitliliğini arttırma, 

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

yönetim araçları olarak uygulanmaktadır. 

 

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 
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alınmaktadır. Başta 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 düşük 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-Eylül 2012 dönemi net satışlarımız geçen yıl aynı 

döneme göre % 8,5 artarak 4.000  Milyon TL düzeyine yükselmiştir. Yine aynı dönemde 

yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda cam üretimimiz 2.808 bin ton, soda üretimimiz ise 

1.321 bin ton seviyesine ulaşmış olup, bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii AŞ’nde 18 

Mayıs 2012-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında yaşanan 48 günlük grev nedeniyle; Soda 

Fabrikasında 179.000 ton, Kromsan Fabrikasında 28.400 ton ve Kojenerasyon Santrali 

İşletmesinde 184 Mio Kwh Elektrik ve 568 Bin ton Buhar üretim kaybı oluşmuştur. 

 

11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 
 

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 

görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve İç 

Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir.  
 

Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve 

potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin 

gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini 

hedeflemektedir. Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için “Şişecam 

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

alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğu’nda yer alan riskler 

etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz 

çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak 

yapılan çalışmalara devam edilmektedir.  

 

Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi 

yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca 

risk odaklı bakış açısı ile periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu’na 

raporlanmaktadır. 

 

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

 

Şişecam, 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, Topluluk çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, 

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

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

mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı 

ödenmektedir. 
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Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme 

uygulamaları aşağıdaki gibidir. 
 

 Denizli Cam San. AŞ’de yürürlükte bulunan XIV. Dönem toplu iş sözleşmesinin 

yürürlük süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sonra ermiş ve T. Çimse-İş Sendikası ile 

XV. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 1 Aralık 2011 tarihinde yapılan 

toplantı ile başlanılmıştır. Yasal süreç dahilinde taraflar arasında 27 Ocak 2012 

tarihinde uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, 01 Mart 2012 tarihinde ise resmi arabulucu 

toplantısı yapılmıştır. Resmi arabulucu sürecinin ardından uyuşmazlığın sürdüğü 12 

madde üzerinde tarafların uzlaşması sonucu 17 Mart 2012 tarihinde anlaşmaya 

varılmış olup XV. dönem toplu iş sözleşmesi 31 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. 
 

 Soda San. AŞ’de 17 Ocak 2012 tarihinde başlayan ve 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 

dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma 

sağlanamaması üzerine 18 Mayıs 2012 tarihinde Petrol-İş Sendikası tarafından grev 

uygulamasına gidilmiş olup, grev uygulaması 4 Temmuz 2012 tarihinde uzlaşmaya 

varılması üzerine sona ermiştir.  
 

 22. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 31 Aralık 2011 

tarihinde sona ermiş olup, yetki sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2012-

31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan 23. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 30 

Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerinin 60 günlük süre içerisinde sonuçlandırılamaması üzerine resmi 

arabulucu süreci başlamıştır. Resmi Arabulucu tayininden önce yapılan görüşmelerde 

tarafların uzlaşması neticesinde 17 Ağustos 2012 tarihinde “Anlaşma Tutanağı” 

imzalanmıştır.   

 

 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi AŞ’de yürürlükte bulunan II. Dönem toplu iş 

sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona ermiş olup, Kristal-İş Sendikası 

ile 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerine 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu iş 

sözleşmesi görüşmelerinin 60 günlük süre içerisinde sonuçlandırılamaması üzerine 

resmi arabulucu süreci başlamıştır.  

 

Resmi Arabulucu tayininden önce yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması 

neticesinde, Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 23. Dönem Grup Toplu İş 

Sözleşmesine dahil edilmiş ve 17 Ağustos 2012 tarihinde Grup TİS görüşmelerinde 

taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. 

 
 Paşabahçe Eskişehir Cam San. AŞ’de 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 

başlayan,  1 Nisan 2012-31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan yeni dönem toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri 22.10.2012 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. 
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Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 

 Trakya Glass Bulgaria EAD şirketi için 28 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantı ile 

başlayan ve Podkrepa Sendikası ile sürdürülen VI. Dönem TİS görüşmeleri 21 

Haziran 2012 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmış, toplu iş sözleşmesi 29 Haziran 

2012 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilen törenle imzalanmıştır.  

 

 OOO Posuda şirketi için 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 dönemini kapsayan TİS 

görüşmeleri 23 Temmuz 2012 tarihinde İş Kule-3’te gerçekleştirilmiş olup, 

görüşmeler anlaşma ile sonuçlandırılmıştır.  

 

 

 

13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları 
 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek 

kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 

 

   

Pay tutarı 

 Pay 

oranı 

Ortaklar  TL  % 

T. İş Bankası A.Ş.  

                  

982.078.999         65,47 

Efes Holding A.Ş.  

                     

55.754.365           3,72  

     

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.  58.966.447          3,93 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  

                            

720.875           0,05  

     

Diğer              402.479.314         26,83  

  

             

1.500.000.000   

     

100,00  
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14. Finansal Oranlar 
 
Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2012  31 Aralık 2011 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,03  2,79 

    

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,37  0,38 

    

Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,58  0,60 

    

Net Finansal Borç / Özsermaye 0,13  0,12 

    

    

 
1 Ocak- 

30 Eylül 2012 

 1 Ocak- 

30 Eylül 2011 

Brüt Kar / Net Satışlar 
0,28 

 
0,34 

 
 

 
 

Faaliyet Karı /Net Satışlar 
0,10 

 
0,17 

 
 

 
 

Ebitda / Net satışlar 
0,20 

 
0,27 

 


