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1. Genel Bilgiler 

Şirketin Merkez Adresi 

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent 34330, Beşiktaş/İstanbul/Türkiye 

Telefon: +90 (212) 350 50 50 

Faks: +90 (212) 350 57 87 

İnternet adresi: http://www.sisecam.com 

Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri 

Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

Sicil No: 21599 

Mersis No: 0–8150–0344–7300016 

2. Topluluğun Faaliyet Gösterdiği Sektör 

Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından, 79 

yıl önce Türkiye’de kurulan Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de (BİAŞ) 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 55 bağlı ortaklığı, 5 iş ortaklığı ve 3 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. 

  

http://www.sisecam.com/
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 Topluluk şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet grupları aşağıda sunulmuştur: 

 Düzcam Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Trakya Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı Türkiye  

 Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, kaplamalı, lamine ve projeli camlar üretimi  

  ve satışı Türkiye  

 Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet Türkiye  

 Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Düzcam üretimi ve satışı Türkiye  

 Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, oto cam, beyaz 

  eşya ve cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Bulgaristan  

 Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 TRSG Autoglass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Trakya Glass Rus ZAO Düzcam üretimi ve satışı Rusya  

 Automotive Glass Alliance Rus ZAO Otomotiv camları üretimi ve satışı Rusya  

 Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri Rusya  

 Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri Rusya  

 Glasscorp S.A. Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı Romanya  

 Fritz Holding GmbH Holding hizmeti Almanya  

 Richard Fritz Inc. Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Amerika  

 Richard Fritz Spol S.R.O. Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Slovakya  

 Richard Fritz GmbH+Co. KG Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya  

 Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya  

 Richard Fritz Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Macaristan  

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

HNG Float Glass Limited Düzcam üretimi ve satışı Hindistan  

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı Mısır  

 Cam Ev Eşyası Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye  

 Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı Türkiye  

 Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kâğıt – karton ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı Türkiye  

 Paşabahçe Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Rusya  
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 Cam Ambalaj Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye  

 Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 Balsand B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda  

 OOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi Rusya  

 OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Glass Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya  

 CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

 Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna  

 JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan  

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı Türkiye  

 OOO Balkum Kum işleme ve satışı Rusya  

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 OAO FormMat Kum üretimi ve satışı Rusya  

 Kimyasallar Grubu 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke 

 Soda Sanayii A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı Türkiye  

 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı Türkiye  

 Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye  

 Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye  

 Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye  

 Şişecam Bulgaria EOOD Soda satışı Bulgaristan  

 Cromital S.p.A Krom türevleri İtalya  

 Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satışı Mısır  

 Şişecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı Bosna Hersek  

 Şişecam Chem Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda 

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. Vitamin-K üreticisi ve satışı Türkiye  

 Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı Bosna Hersek  

    

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

 Solvay Şişecam Holding AG Finansman ve yatırım şirketi Avusturya  

 Diğer 

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke  

Camiş Limited Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere  

Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye  

 Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye  

 Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti Türkiye  

 SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri Hollanda  

   



4 
 

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi 

nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. 

  Pay Tutarı Pay Oranı 

Ortaklar TL % 

T. İş Bankası A.Ş. 1.113.022.171 65,47 

T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik.   

Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 75.766.774 4,46 

Efes Holding A.Ş. 63.188.280 3,72 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 816.991 0,05 

Diğer 447.205.784 26,30 

  1.700.000.000 100,00 

4. Yönetim Kurulu ve Komitelerde 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  

İlhami Koç (***) Üye  

Zeynep Hansu Uçar (**),(***) Üye  

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

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

Halit Bozkurt Aran (*),(***) Bağımsız Üye  

(*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi 

(**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini 

(***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini 

oluşturmaktadır. 

8 Nisan 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite 

Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğinden ayrılan Sayın Prof. Dr. Turkay 

Berksoy’un yerine, Yönetim Kurulunun 14 Nisan 2014 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim 

Kurulu üye adayı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Sayın Halit Bozkurt 

Aran 17 Nisan 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne sunulmuş olup, Sermaye 

Piyasası Kurulunca Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı maddesinde sayılan şartları 

taşıyan Sayın Halit Bozkurt Aran hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. 

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. 
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Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ 

hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan 

üyeler aşağıda sunulmuştur. 

a) Denetimden Sorumlu Komite; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 

- Prof. Dr. Orhan Sezgin (Üye) 

- Halit Bozkurt Aran (Üye) 

b) Kurumsal Yönetim Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan) 

- Alev Yaraman (Üye) 

- Dr. Tevfik Ateş Kut (Üye) 

- Zeynep Hansu Uçar (Üye) 

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi; 

- Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan)  

- Prof. Dr. Orhan Sezgin (Üye), İlhami Koç (Üye) 

- Zeynep Hansu Uçar (Üye) 

- Halit Bozkurt Aran (Üye) 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 

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

Sözleşmesi’nin 11. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 

5. Üst Düzey Yöneticiler 
 
Adı ve Soyadı Unvanı  

Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür  

Reha Akçakaya Düzcam Grubu Başkanı  

Cemil Tokel Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı  

Abdullah Kılınç Cam Ambalaj Grubu Başkanı  

Tahsin Burhan Ergene Kimyasallar Grubu Başkanı 

Mustafa Görkem Elverici Finansal İşlemler Grup Başkanı  

Prof. Dr. Şener Oktik Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı  

Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Gn. Md. Yardımcısı  

Gizep Sayın Stratejik Planlama Gn. Md. Yardımcısı  

Serdar Gencer Sürdürülebilirlik Koordinatörü 
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6. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım 
Politikası 
 
Şişecam Topluluğu cam ve kimyasallar üretimini, ana faaliyet alanı olarak seçmiş bir sanayi 

kuruluşudur. Cam ve kimya üretimine tahsis edilmiş sermayeye en yüksek getiriyi sağlamanın 

güvencesini oluşturmak üzere, Topluluk öteden beri uzmanlaşmaya özel bir önem vermektedir. 

Tipik cam ve kimya üretimi sayılamayacak ancak tamamlayıcı ve destekleyici niteliklerdeki 

diğer faaliyetlerin varlığı, yukarıda aktarılan cam ve kimyasallara odaklı öncelik yapısını 

değiştirmemektedir. Dahası bu tamamlayıcı/destekleyici faaliyetlerin varlığı sayesinde, ana 

faaliyet sahalarına odaklanmak ve konsolide bazdaki kazanımları çoklaştırmak Şişecam’ın 

yönetim gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. Seçilmiş cam ve inorganik kimya 

alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Şişecam bu konumunu daha yüksek değer 

üreten bir şekilde sürdürebilmek ve kendi liginde üst sıralara konumlanmak amacıyla 

“uzmanlıkta derinleşmeyi” öncelikli hedef olarak belirlemiştir. 

 

Şişecam, 2000’li yıllarda küreselleşmenin ve yoğun rekabetin getirdiği fırsatlardan yararlanmak 

ve tehditleri savuşturmak üzere faaliyetlerini “bölgesel liderlik vizyonu” çerçevesinde 

yürütmektedir. Topluluk bu vizyon doğrultusunda tatmin edici bir noktaya gelmiş 

bulunmaktadır. Halen 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 

gerektireceği deneyim ve enerjiyi üretmiştir. Çünkü Şişecam, bölgesine hapsolmuş bir cam 

sanayinin geleceğinin olmadığına inanmakta ve gerçek anlamda küreselleşmenin hayati önem 

taşıdığını düşünmektedir. Bu doğrultuda, Topluluk sektöründe en önemli üreticiler arasında 

olma vizyonunun bir gereği olarak üretim noktalarını uluslararası çeşitliliğe dönüştürmeyi 

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. 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, 

 Faaliyet gösterdiği alanların en iyisi olmak üzere örgütsel iyileşmeye yönelik projelere 

yeterli kaynağı ayırmak, 

 Giderek büyüyen varlıkları, yükselen cam ve kimya sektörüne odaklanmış kaynak tahsisini 

daha iyi yönetmek için “süreçleri” sürekli olarak sorgulamak, daha etkin süreç dizini 

oluşturmaya yönelik projeleri desteklemek, 
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 Daha rasyonel ve kârlı bir holding yapısı oluşturmak üzere “iş alanları portföyünü” rafine 

etmek. 

 

Yukarıda tariflenen yatırım politikası çerçevesinde Şişecam Topluluğu’nun Ocak-Eylül 2014 

döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 899 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

 

7. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler 

  
Küresel Ekonomi 

Son üç yıldır devam eden bol para düşük faiz döneminin sonuna gelinmesi tüm ekonomileri farklı 

bir konjoktüre sokmaktadır. FED’in piyasalardan para çekmesiyle (“tapering”) faizlerde artırım 

olması beklenmektedir. Ancak faiz artırımı muhtemelen kısa vadede gerçekleşmeyecek, FED başta 

emek piyasası ve enflasyon verileri olmak üzere tüm ekonomik göstergelere derinlemesine 

bakacaktır. 

 

FED’in kararının aksine AMB, gündeminde parasal genişlemeyi tutmaya devam etmektedir. Bunun 

sonucunda piyasalarda az dolar çok euro olacağı söylenebilir. Bu nedenle dolar/euro paritesinin 

aşağı yönlü olması beklenebilir. Dolar endeksine bakıldığında son dönemde rekor seviyelerde 

artışlar olmuştur. FED bu kadar değerli doların istihdam, enflasyon, sanayi üretimi gibi ekonomik 

göstergelerde baskı yapacağını, enflasyonu ise düşüreceğini düşündüğünden doların 

değerlenmesinin önünü kesebilir. Bu nedenle kısa vadede faiz artırımları ertelenmesi olasılığı 

yüksektir. 

 

Ekonomik çelişkinin bir diğer ayağı ise jeopolitik risklerdir. IŞİD’in Ortadoğu’da, Rusya’nın 

Ukrayna’da, İsrail’in Filistin cephesinde Batıda yarattığı riskler küresel ekonomileri olumsuz 

etkilemektedir. Bunlara ek olarak Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz, Hongkong, Bulgaristan gibi 

çeşitli ülkelerde devam eden protestolar, İskoçya’nın bağımsızlaşma çabaları istikrarsız seyreden 

ekonomilerde hassasiyeti arttırmakta, beklentileri olumsuzlaştırmaktadır. 

 

Faiz artırımı söylemleri sermayenin gelişmiş ülkelerin devlet tahvili gibi daha güvenli yatırım 

araçlarına kaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere 

sermaye girişlerinde bir miktar gerileme beklenmelidir. 

 

ABD ekonomisi özelinde bakıldığında diğer ülkelerden –özellikle Euro Bölgesi- ayrışarak olumlu 

bir seyir izlediği görülmektedir. Mevsimsel etkenlerden dolayı düşük gelen birinci çeyrek 

büyümesinin ardından ikinci çeyrek büyümesi gyad’a göre % 4,6 olmuştur. ABD büyümesinin itici 

gücü tüketim harcamalarındaki artış ve stoğa yapılan üretim olmuştur. Birinci çeyrekte ABD 

ekonomisi %2,1 daralmıştı. Öncü göstergeler ABD ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini 

göstermektedir. İmalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi endekslerinin son verileri büyümeye işaret 

etmektedir. İşsizlik oranı ise %6 düzeylerine gerilemiştir. 

Avrupa Bölgesi ekonomisi ise beklentilerin bir miktar altında kalarak ikinci çeyrekte birinci 

çeyreğe göre değişim göstermemiştir. En dikkat çeken nokta ise lokomotif ülke Almanya’nın 

uğradığı ekonomik daralmadır. İtalya’da üst üste 2 kez daralarak teknik resesyona girmiştir. İtalya 

ekonomisi üretim tarafında sıkıntı yaşamakta, bu da büyüme değerlerine yansımaktadır. Euro 

Bölgesi genelinde ekonomik göstergeler herhangi bir iyileşme sinyali vermeyecek kadar dalgalı bir 

seyir izlemektedir. Fransa’da ekonomik durgunluk yaşamakta, bu durgunluğu giderici politika 

kararları alamamaktadır. Fransa uzun bir dönemdir tasarruf etme politikası izlemektedir. Ancak 25 

Ağustos’ta kurulan yeni hükümetin kamu harcamalarında artış sağlaması beklenmektedir. 
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Çin ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 büyümüştür.  İmalat sanayinin 

önemli bir öncü göstergesi olan PMI endeksi de 50’nin üzerindeki seyrini korumakta, 2014 yılının 

Temmuz ayında gerçekleşen 51,7 değeri de son 27 ayın en yüksek seviyesini göstermektedir. Çin 

ekonomisinin 2014 yılında %7 bandında büyüyeceği, ılımlı bir seyir izleyeceğini söylemek 

mümkündür. 

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %6,81 

oranında daralmıştır. GSYH değerini aşağıya çeken en büyük kalem özel tüketim harcamaları 

olmuştur. Tüketimin düşmesinin nedeni Abenomics ekonomik reformları kapsamındaki vergi 

artışlarıdır. İç talepteki bu daralmayı üreticiler ihracatla kapatmaya çalışmışlardır. Son üç çeyrek 

boyunca gerileyen net ihracat ise bu dönemde güçlü bir performans sergilemiş ve büyümeye 4,4 

puan ile en fazla katkıyı sağlamıştır. Japonya’daki daralma görünümü kalıcı olmaya doğru gitmesi 

durumunda yeni teşvik önlemlerinin alınması beklenebilir. 

Rusya’nın batılı ülkelere tarım ürünlerinde 

uyguladığı karşı yaptırımları ekonomik büyüme ve 

enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 

Ancak 2015 yılında büyümenin bir miktar 

toparlanması beklenmektedir. Yaptırımlar 

neticesinde meydana çıkabilecek gıda ürün 

stoklarında azalmanın enflasyon sepetinde büyük 

ağırlığı olan gıda fiyatlarını yukarı çekmesi 

beklenmektedir. 2014 yılının başında yaşanan daha 

küçük ölçekli ithalat yaptırımları fiyatları görülebilir ölçüde yukarıya zaten çekmiştir. Enflasyonun 

%7’lerin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yüksek enflasyonun para politikasındaki gevşemeyi 

sınırlayıcı etkisinin olması bunun da büyüme üzerinde baskı yaratma riski vardır. Üçüncü çeyrekte 

çeyreklik bazda ekonomide %0,2 düzeylerinde daralma beklenmektedir. Ateşkes anlaşmasına 

rağmen Rusya’nın Ukrayna ile olan politikasını olumsuz bir şekilde devam ettirmesi Batılı 

ülkelerden daha fazla tepki toplamasına yol açabilir. Bu da rublenin daha ileri boyutlarda 

zayıflamasına ve Rus Merkez Bankasının faizleri daha da artırmasına yol açabilir. Merkez Bankası 

politika faizinde Mart ayından itibaren artırıma gitmiştir.Hâlihazırdaki durumda Merkez 

Bankasının 2015 yılının ortalarına kadar faizlerde herhangi bir düşüşe gitmesi pek olası değildir. 

Hindistan’ın ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin bir miktar üzerinde %5,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Son dokuz çeyrektir görülen en iyi büyüme performansı ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir. 

Ekonominin önümüzdeki dönemde olumlu bir seyir izlemesi beklenmektedir. İç ve dış talepte artış, 

güçlü ihracat büyümesi, güven endekslerinde iyileşme Hindistan ekonomisinin itici güçleri 

olacaktır. Bunda hükümetin kararlı ve yapıcı politikalarının etkisi büyüktür. Hindistan Merkez 

Bankası da yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarını var olan seviyelerinde tutmaktadır. Ancak 

enflasyonun hedeflenen değer olan %8 ‘in altına inmesiyle faizlerde düşüşe gitmesi olasılığı vardır. 

Bunun reformlarla birlikte ekonomik büyümeye katkısının olması beklenmektedir. 

Mısır’da en önemli risklerden birisi yüksek enflasyondur. Temmuz’da enflasyon %11 seviyelerine 

çıkmıştır. Bunda en önemli etken yüksek akaryakıt fiyatları ve yüksek vergilendirilen tütün ve 

alkollü içeceklerdir. Mısır ekonomisi için turizm geçmiş dönemlerde en önemli gelir 

kaynaklarından biri olmuştur. Ancak ülkedeki karmaşa nedeniyle turizm gelirlerinde yaşanan 

azalmaya bağlı olarak Mısır ekonomisi Körfez ülkelerinden gelen yardımlara oldukça bağımlı hale 

gelmiştir. Mısır ekonomisinin diğer önemli bir sorunu bütçe açığının gayri safi milli hasılaya olan 

oranının yüksekliğidir. Ancak, 2013/2014 mali yılının ilk 11 aylık bütçe açığı artan gelirlerin 

                                                           
1 Yıllıklandırılmış rakamdır. Çeyreklik bazda bu rakam %1.8 küçülmeye karşılık gelmektedir.  

Hindistan Ekonomik Büyüme % 
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etkisiyle %11 daralmıştır. Buna rağmen, bütçe açığı GSYH’nin % 13,7’ü gibi yüksek 

seviyelerdedir. Yıl sonuna doğru bu oranın % 11’lere düşmesi beklenmektedir. (Hükümetin hedefi 

% 10) Müslüman Kardeşlerin tasfiyesi ve yeni düzenleyici yasalarla birlikte politik istikrarsızlıkta 

bir miktar azalma olmuştur. Büyümenin 2014/15 mali yılı için bir miktar artacağı beklenmektedir. 

Politik ve sosyal istikrarsızlık, ülkenin güvenli olmaması ve yüksek bütçe açıkları halen ülkenin en 

büyük riskleri olmaya devam etmektedir. Hükümetin reformist tavrına göre Körfez ülkelerinden ve 

IMF’den yardım gelmesi olasıdır. Ukrayna’da politik kriz, ülkeyi ekonomik daralmaya 

sürüklemektedir. Yeni hükümetin IMF finansmanını korumak için ithalat giderlerini karşılayabilir 

olmak ve kurda değer kaybını önlemek için yapacağı reformlarla kamu ve özel tüketim 

harcamalarını kesmesi beklenmekte, bu durumun ekonomide % 1 fazladan daralmaya yol açması 

olasılığı yaratmaktadır. 

 

Türkiye Ekonomisi 

Birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,7 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci 

çeyrekte %2,1 ile beklentilerin altında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış rakamlara göre ise ekonomi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla %0,5 oranında 

küçülmüştür. Büyüme hızındaki bu düşüş ekonomide frene basma adına alınan makro 

ihtiyati önlemlerden kaynaklanmıştır. Bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim, yatırım, kamu  

harcamaları ve ihracat kalemlerinin hepsinde düşüş yaşanmıştır. Tüketim %0,4, özel 

yatırımlar %0,7 azalmıştır. Kamu harcamaları %3,3, ihracat ise %0,7 oranında düşmüştür. 

İthalat ise %1,3 oranında artmıştır. Böylece ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye 

çeyreklik katkısı negatif olmuştur. Birinci çeyrekte zaten zayıf olan iç talebi dış talep 

desteklemiştir. En güçlü ihracat pazarımız olan Avrupa’daki kısmi iyileşme ekonomimize 

de yansımıştır. İkinci çeyrekte ise Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılara ek olarak Avrupa 

Bölgesindeki istikrarsız görünüm, ihracatımızı kıstı. Böylelikle ilk çeyrekte %6 oranında 

artan ihracat, ikinci çeyrekte %0,7 oranında düşmüştür ve büyümeye 0,2 puan negatif katkı 

yapmıştır. Yeni dönem OVP’ye göre 2015 yılında GSYH büyümesi %4 olarak 

öngörülmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla 

desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir 

büyüme stratejisiyle GSYH artış hızı %5 olarak hedeflenmiştir. Bu dönemde büyüme 

artırılırken cari açığın da tedricen düşürülmesi öngörülmüştür. Özellikle sanayi sektöründe 

üretimde verimliliği artırmaya yönelik politikalar yoluyla toplam faktör verimliliğinin 

büyümeye katkısı artırılacak ve üretim faktörleri açısından daha dengeli bir büyüme 

yapısına geçiş sağlanacaktır. 2013 ve 2014 yıllarında negatif olan toplam faktör 

verimliliğinin büyümeye katkısının, program dönemi süresince hızla yükselmesi 

öngörülmektedir. 
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Ekonomideki hız kesme çabaları büyümeyi baskılarken cari açığı düşürmüştür. Öyle ki cari açık 

seviyeleri 2011’den bu yana en düşük düzeyine gelmiştir.  Cari işlemler açığı Ağustos’da 2,8 

milyar $ ile yıllıklandırılmış bazda cari açık 48,9 milyar $’a gerilemiştir. 2013 sonunda cari acık 65 

milyar $ olarak gerçekleşmişti. Cari açıktaki azalma, riskleri ve ekonomideki kırılganlıkları azaltıcı 

yönde olumlu bir katkı yapmaktadır. Orta Vadeli Program döneminde yıllık ortalamada reel olarak 

ihracatın yüzde 8,4, ithalatın ise % 7,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir.2015 yılında 173 

milyar dolar olması beklenen ihracatın dönem sonunda 203,4 milyar dolara, 258 milyar dolar 

olması beklenen ithalatın dönem sonunda 297,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Böylece, 2015 yılında 85 milyar dolar olan dış ticaret açığı dönem sonunda 94,1 milyar dolara 

yükselecektir. Program döneminde yurt içi tasarrufları artırmaya ve ekonominin üretim yapısının 

ithalata olan yüksek bağımlılığını azaltmaya yönelik politika önceliklerinin katkısıyla, büyümede 

öngörülen artışa rağmen, 2015 yılında % 5,4 olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler açığının 

GSYH’ya oranının dönem sonunda yüzde 5,2’ye inmesi hedeflenmektedir. 

Her ne kadar hükümet cephesinde faiz baskısı olsa da TCMB ihtiyati politikalar izleyerek faizleri 

belirli bir seviyede tutmaktadır. Politika faizi % 8,25, faiz koridorunun üst bandı olan marjinal 

fonlama oranı %11.25 ve faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı %7.50 seviyelerinde 

izlenmektedir. 

Türkiye’nin gelecek dönemde en büyük sıkıntısı ise yüksek enflasyondur. Kur ve gıda 

fiyatlarındaki artış Türkiye enflasyonunu yükseltmeye devam etmektedir. Ancak küresel anlamda 

emtia fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki dönemde Türkiye enflasyonunu aşağıya çekme olasılığı 

vardır. TCMB, Temmuz ayında yayımladığı Enflasyon Raporu’nda tüketici fiyatlarının yılsonu 

hedefi olan % 5’in oldukça üzerinde ancak mevcut seviyelerinin altında gerçekleşeceği yorumunda 

bulunmuştur.  Bu çerçevede, TCMB yılsonunda enflasyonun orta noktası %8,9 olmak üzere %8,4-

9,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Raporda; 

 döviz kurundan kaynaklanan maliyet baskılarının azalması,  

 parasal sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki olumlu etkisi, 

 özel kesim talep koşullarındaki zayıflığın enflasyonu düşürücü etkenler olduğu ancak 

gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonda baskı yaratacağı belirtilmiştir. 

 

Büyümenin eş göstergelerinden biri olan sanayii üretimi ise Ağustos ayında mevsim etkilerinden 

arındırılmış olarak %5,2 artmıştır. İmalat sanayiinde kapasite kullanımı hem aylık, hem de yıllık 

bazda düşüş yaşamıştır. Kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte %74.7’e gerilemiştir. Üçüncü 

çeyreğe ilişkin bu ilk göstergeler ihracat ve sanayi üretiminde canlanmaya işaret etmektedir. Yılın 

ilk yarısında düşüş eğiliminde olan tüketim ve yatırım harcamalarında üçüncü çeyrekte toparlanma 

sinyalleri görülmektedir. Temmuz ayı verileri üçüncü çeyrekte tüketim ve yatırımların yukarı 

dönebileceğine ilişkin sinyaller içermektedir. Yatırım malı ithalat ve imalatının önemli ölçüde 

artmış olması dikkat çekmektedir. Tüketim malı 

ithalatı ve dayanıklı tüketim malları imalatında da 

artışlar görülmektedir.  

İşsizlik verileri ise 2010 yılından bu yana en 

yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz işsizlik oranı 

%9,8 olarak gerçekleşti. Yıllık değişimler tarım 

dışı istihdamdaki artışın tarım dışı işgücüne kıyasla 

yavaşladığını göstermektedir. Bu nedenle son iki 

dönemdir tarım dışı işgücü 1 milyonun üzerinde 

artarken tarım dışı istihdam artışları 1 milyonun 

altında kalmakta ve  işsiz sayısında artışlar gözlenmektedir. Veriler reel ekonomik büyümede 

görülen yavaşlamanın işgücü piyasasına yansıdığına işaret etmektedir. 



11 
 

Petrol Fiyatları 

Kaynak: TUİK, Akbank 

Akbank 

Petrol fiyatları ise artan arz koşulları ve genel ekonomik durgunluğa paralel düşüyor. Her ne kadar 

doğalgaz ve elektriğe Ekim ayında %9 zam yapılmış olsa da uzun vadede hem düşen petrol 

fiyatlarının sınırlı etkisi hem de Gazprom’un doğalgaz fiyatlarını aşağıya çekmesi nedeniyle, 

Türkiye tarafında 2015 fiyat ayarlama ihtiyacını 

azaltmaktadır. Aynı yıl genel seçimlerin yapılacak 

olması da bu olasılığı desteklemektedir. ABD’nin 

Ağustos ayında İŞİD’e karşı yaptığı hava saldırısı 

bölgedeki  riskleri bir miktar azaltmış, bu durum 

petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlara belli 

miktarda iyileşme olarak yansımıştır.  

Jeopolitik risklerin yanında Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri, ardından kabinenin belirlenmesine yönelik 

belirsizlik ekonominin risk algısını yukarı çekmişti. 

Bunun yanında kredi derecelendirme kuruluşlarının 

Türkiye’deki siyasi riskin sürdüğüne ve bu durumun 

ekonominin kırılganlığını artırarak ilerleyen dönemde 

kredi notuna etki edebileceğine işaret eden açıklamaları da piyasaları olumsuz etkiledi. Ancak 

Türkiye özellikle son dönemde dışardan gelen risklere karşı eskiye oranla daha korunaklı bir 

yapıda. Bu tür açıklamalar ya da aniden ortaya çıkan jeopolitik riskler olumsuz bir hava estirse de 

herhangi bir ekonomik göstergeyi tümden etkileyecek kadar güçlü etki yaratmıyor. IMF Türkiye 

ekonomisinin 2014 yılında %2,3, 2015 yılında ise %3,1 büyüyeceği tahmininde bulunmuştur. 

Enflasyon tahminleri ise  2014 yıl sonunda % 7,8, 2015 yıl sonunda ise % 6,5 olarak tahmin 

edilmiştir. OECD, IMF gibi otoriteler gelişmiş ülkeler için oldukça kötümser bir tablo çiziyor. Bu 

durumun ihracat açısında Türkiye’yi olumsuz etkileme riski vardır. OECD Haziran’da yayınladığı 

raporunda ABD 2014 büyümesini %2,1, 2015 büyümesini ise %3,1 olarak tahmin etmiştir. En 

güçlü ihracat pazarımız olan Euro Bölgesi için ise daha önceki tahmin olan %1,2 büyüme %0,8 

değerine düşürülmüştür. 

Ekonomik değerlendirmenin yanı sıra girdi verdiğimiz sektörlerdeki durum şöyle 

özetlenebilir: 

Otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomiye katkı oranı değerlendirildiğinde imalat 

sanayi içinde önemli bir yer tutmaktadır. ACEA verilerine göre Avrupa otomobil pazarı, 2014 yılı 

Ocak-Eylül döneminde, %6,1 artarken; OSD raporuna göre Türkiye otomotiv pazarı 2014 yılı ilk 

yarısında, geçen yıla oranla otomobil pazarında %19, hafif ticari araç pazarında %20 azalırken 

toplamda % 19 oranında azalmıştır. 

Avrupa otomobil pazarı, 2014 yılının ilk dokuz ayda, %6,1 artış gösterirken, en yüksek artış 

%35,3 ile Portekiz’de, en yüksek düşüş ise %5,2 ile Hollanda’da gözlenmiştir. Ayrıca İspanya’da 

(%17,2), İngiltere’de (%9,1), İtalya’da (%3,6), Almanya’da (%2,9) ve Fransa’da (%2,1) artış 

yaşanmıştır. 

 

İnşaat sektörü, GSMH içinde önemli payı nedeniyle “ekonominin lokomotifi” olmaya devam 

etmektedir. Çimento, hazır beton ve tuğla gibi alt sektörleri de canlandırdığı için ekonomi için 

önemli ve olumlu katkıya sahiptir. 

TÜİK verilerine göre Ağustos ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %25 

artarak 106 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2014'ün tamamında inşaat sektörünün yüzde 3.5-4 

arasında büyümesi öngörülmektedir. Son verilere göre inşaat sektörü yılın ilk yarısında 

küçülürken, istihdam 1.95 milyon ile geçen yılın aynı döneminin 111 bin kişi üzerinde 

gerçekleşmiştir. 2015 yılının ise Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından ılımlı büyümelerin 

olacağı bir yıl olacağı tahmin edilmektedir. 



12 
 

Beyaz eşya sektöründe, Avrupa’nın en büyük üretici durumunda olan Türkiye, AB’ye yaptığı 

ihracatın yanı sıra Rusya ve Çin’de de yaptığı yatırımlarla geniş pazarlara hitap etmektedir. Yılın 8 

aylık döneminde iç pazarda 4,3 milyon ürün satan beyaz eşya sektörü, bunun 2,5 katı ihracat 

gerçekleştirmiştir.   

Artan döviz kurları ve yıl başında uygulamaya konulan kredi kartına taksit sınırlamasının etkisiyle 

sektörün iç pazar satışları gerilese de en büyük pazar konumundaki Avrupa ekonomisine yapılan 

satışlar artmıştır. 

2014 yılı Ağustos ayı itibariyle sektörün satış, üretim ve ihracat değerleri aşağıdaki gibi 

gerçekleşmiştir: 

İç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre toplamda %6 azalarak 4,3 milyon adete düşmüş, üretim 

%1 artarak 14,4 milyon adete, ihracat ise % 5 artarak 10,7 milyon adete ulaşmıştır. 

Turizm sektörü 54 ana sektörden mal ve hizmet alımı yaparken ithalata bağımlılığı en düşük olan 

sektörlerin başında gelmektedir. Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü 

çeyreğine göre %11 artmıştır ve 12,8 milyar dolar olmuştur. Gelirlerin %81,8’i yabancı 

ziyaretçilerden elde edilmiştir. Döviz girdisinde ve cari açıkta önemli bir paya sahip olan turizm 

sektörünün hedefinde turist sayısını 3'e katlamak ve 50 milyar dolarlık gelire ulaşmak yer 

almaktadır. Turizmde hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir 

gruplarını hedef alan, koruma-kullanma dengesini gözeten, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne 

uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapı oluşturulacaktır. Ayrıca turizm yatırımlarının 

gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılarak çeşitlendirilmesine 

ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına dönük politikalar uygulanacaktır. Türkiye’nin 

dünyada yükselen pazar konumunda olduğu sağlık turizmi alanındaki altyapısı da geliştirilerek 

hizmet kalitesi ve rekabet gücü artırılacaktır. Bu alanda hedef pazarlarda etkin bir tanıtım ve 

pazarlama stratejisi yürütülmesi planlanmaktadır. 

8. Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi 

Eylül ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın %19 üzerinde 5.087 Milyon Türk 

Lirası olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız %28, brüt karımız ise 1.420 Milyon TL seviyesinde 

oluştu. Ebitda marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme, Eylül dokuz aylık döneminde 

de devam etti ve dokuzuncu ay sonu itibariyle konsolide Ebitda marjımız %21 oranında 

gerçekleşti. 2014 yılı Eylül ayı sonu itibariyle önceki yılı aynı döneminin %35 üzerinde 1.077,5 

Milyon TL seviyesindeki konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. 424,7 Milyon TL tutarındaki 

toplam dönem karı ile 390,9 Milyon TL tutarındaki ana ortaklık payına düşen net kar ise, 

sırasıyla önceki yılın aynı döneminin %58,4 ve %51,1 oranlarında üzerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak – Eylül 2014 döneminde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında 2.901 bin ton cam üreten 

Şişecam Topluluğu’nun soda üretimi ise 1.574 bin tona ulaştı. 

Bu dönemde toplam 899 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. 
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9. 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 

2014 döneminde 6.341 Milyon RUR, 108,5 milyon € ve 5,5 milyon $ orta vadeli, 135,6 Milyon 

€, 25 Milyon $, 1.255 Milyon RUR, 375 Milyon UAH işletme sermayesi ihtiyacının 

karşılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmış olup, aynı dönemde vadesi gelen 25 Milyon 

$, 176 Milyon €, 2.503 Milyon RUR, 791 Milyon UAH ve 1,7 Milyon TL tutarlarında kredi 

ödemesi yapılmıştır. 

 

Bu dönemde, Holding’in kredi derecelendirmesi ile ilgili olarak uluslararası derecelendirme 

kuruluşlarından; Standard&Poors şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "BB +", görünümünü 

"durağan"; Moody's uzun vadeli kredi notunu "Ba1" görünümünü ise "durağan" olarak teyit 

etmiştir. 

 

10. 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. 

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. 
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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. 

11. Temel Rasyolar 

 Karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir: 

 30 Eylül  31 Aralık 

 2014 2013 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,67 2.55 

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,44 0,42 

Toplam Yükümlülükler / Özkaynak 0,78 0,74 

Net Finansal Borç / Özkaynak 0,26 0,25 

 1 Ocak- 1 Ocak- 

 30 Eylül 2014  30 Eylül 2013 

Brüt Kar / Net Satışlar 0,28 0,25 

Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,11 0,09 

Ebitda / Net Satışlar 0,21 0,19 

12. 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. 
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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 ve 

çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 

 

i) 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. 

 

13. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

Şişecam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma 

düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Şişecam’ının da temel 

dayanaklarını oluşturmaktadır. 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. Şirketimiz, kurumsal 

yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, 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 İlkelerinde 

öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 2013 

yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.sisecam.com. Adresinde yer alan “Yatırımcı 

İlişkiler” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. 

14. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve 

Kar Dağıtımları 

 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunun mevcut çıkarılmış 

sermayenin; %4,519 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün 

nakden, %4,519 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise 

bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; 

 
2013 yılı karından karşılanan 71.000.000 TL tutarındaki temettü ortaklara 30 Mayıs 2014 

tarihinde nakden dağıtılmıştır. 

  

http://www.sisecam.com/
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Dönem içerisinde, mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

1.571.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesi 1.700.000.000 Türk Lirasına 

yükseltilmiş olup, artırılan 129.000.000 Türk Lirasının, 71.000.000 Türk Liralık kısmı 4 Nisan 

2014 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza 

bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2013 yılı kar payından, 38.494.126,06 

Türk Liralık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.1.’e maddesi kapsamında gayrimenkul ve 

iştirak hissesi satış kazançlarından, 19.505.873,94 Türk Liralık kısmı ise olağanüstü yedek 

akçelerden karşılanmış olup, sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür 

tamamlanarak 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin 

%8,211 oranına isabet eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 1 Temmuz 2014 tarihinde payları 

oranında dağıtılmıştır. 

 

Dönem içerisinde esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesi dışında değişiklik 

yapılmamıştır. 

 

15. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 

Şirketimizin 23.01.2013, 21.03.2013, 27.03.2013, 24.04.2013, 01.05.2013, 02.05.2013 ve 

06.05.2013 tarihlerinde KAP ’ta yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, 7 yıl vadeli 500 

Milyon Amerikan Doları tutarındaki tahvil ihracına ilişkin satış işlemleri 9 Mayıs 2013 

tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin itfa tarihi 9 Mayıs 2020 olup, faiz oran %4,415 (kupon faiz 

oranı %4,25) olarak belirlenmiştir. 

16. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Ana Şirket bünyesinde ve Grup 

Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 

yürütülmektedir. İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst 

seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması 

hedeflenmektedir. Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, hissedarlara ve 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 çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak raporlanmaktadır. 

 

Topluluğumuzda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği ve tüm 

çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. 2012 yılında Ana Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 

kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu Komite” Topluluk 

genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli 

yönlendirmeleri yapmaktadır. 

 

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele 

alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. 

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. 
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Topluluğumuzda köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iç denetim 

faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürülmektedir. Topluluğumuzdaki İç 

denetim çalışmalarının amacı; Topluluk şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve 

uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve 

düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir. Yıllık olağan 

denetim programı oluşturulurken risk yönetimi faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan da 

faydalanılmaktadır. 

17. 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, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları 

sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. 

Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme uygulamaları 

aşağıdaki gibidir. 

 Denizli Cam San A.Ş.’de T.Çimse-İş Sendikası ile 16.12.2013 tarihinde başlayan 16. 

Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 29.04.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış, 

Toplu İş Sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2014 

tarihinde yürürlüğe girmek üzere 3 yıl süreli olarak imzalanmıştır. 

 

 Soda San. A.Ş.’de 28.01.2014 tarihinde yapılan toplantı ile başlayan 16. Dönem toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri grev uygulamasına gidilmeden 12.08.2014 tarihinde anlaşma ile 

sonuçlanmış ve toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni dönem toplu iş sözleşmesi 

01.01.2014-31.12.2015 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. 

 

 Cam İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında 15.01.2014 tarihinde başlayan 

24. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28.08.2014 tarihinde anlaşma ile 

sonuçlanmıştır. Toplu iş sözleşmesi Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş dahil Sişecam’a bağlı 

10 işyerini kapsamakta olup 01.01.2014-31.12.2016 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.  

 

 Trakya Polatlı Cam San. A.Ş.’de 03.07.2014 tarihinde yapılan toplantı ile başlayan toplu iş 

sözleşmesi sürecinde resmi arabulucu raporu taraflara tebliğ edilmiştir. Toplu iş sözleşmesi 

süreci devam etmektedir. 

 

 Topluluğumuzun yurtdışı kuruluşlarından; 

 

 Yurtdışı iştiraklerimizden Bosna’da kurulu Soda Lukavac D.O.O. Şirketinde  

01.01.2014 -31.12.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan ve 555 çalışanı kapsayan 

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Bosna Hersek Federasyonu Kimya ve Nonmetal Sanayi İşçi 

Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda 15.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. 
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 Yurtdışı iştiraklerimizden Romanya’da kurulu SC Glasscorp SA’da Glasscorp İşçi Sendikası 

ile 17.12.2013 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 29.04.2014 

tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

 

 Cam Ev Eşyası Grubuna ait yurtdışı iştiraklerimizden Rusya’da kurulu Posuda Limited 

şirketi için 01.01.2014-31.12.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Proofkom İşçi 

sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde 01.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. 

 

 Yurtdışı iştiraklerimizden Trakya Glass Bulgaria EAD şirketinde 27.03.2014 tarihinde 

yapılan toplantı ile başlayan ve 01.07.2014-30.06.2015 tarihlerinde yürürlükte kalacak olan 

8. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 13.06.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

Toplu İş Sözleşmesi 25.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. 

 

18. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede 

belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde 

yapılan 2013 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 Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır. 

 

Şirket Genel Müdürü, CFO'su 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, CFO 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. 

19. Diğer Hususlar 

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar, aynı tarihte 

kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda detaylı olarak sunulmuştur. 


