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güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme

fiiflecam 2004 y›l›n› da yüksek bir performansla geride
b›rakm›flt›r. Faaliyet sonuçlar› temel göstergeler itibariyle tarihsel
rekorlara iflaret etmekle beraber en anlaml›s› sergilenen büyüme,
daha önemlisi ‘niteliksel büyüme’dir.

fiiflecam geçmiflte ‘dünya klas›nda bir ihracatç›’ kimli¤iyle ön
plana ç›karken, buna son y›llarda ’ana faaliyet alanlar›nda

yaflamsal co¤rafyas›n›n lider üreticisi olma‘ vizyonunu
eklemifltir. Böylece ‘bölgesel genifllemeyi’ de güçlü performans›n›n

ana dinami¤i haline getirmifltir. Bunu, globalleflmenin ve faaliyet
alanlar›ndaki yap›lanman›n do¤al bir sonucu olarak alg›lamak gerekir.

fiiflecam’›n, ihracat ve yurtd›fl› üretimden sat›fllar› kapsayan yurtd›fl› gelirlerinin
toplam sat›fllar›ndaki pay› 2004 y›l›nda %45 olmufltur. Halen yurtd›fl›nda yürütülen
yat›r›mlarla bu oran daha da yükselecek ve gelece¤in güvencesini oluflturacakt›r.
Bu inisiyatiflerle 2006 y›l›nda ‘heyecan verici yeni bir dönem’e girilece¤i ve
‘yepyeni ufuklar’ do¤aca¤› flüphesizdir.

kimyasallar

cam ambalaj

cam ev eflyas›

düzcam
Trakya Cam, yurtiçinde h›zl› bir büyüme sa¤lam›flt›r. Otocam sat›fllar›ndaki yüksek art›fl
trendi ek yat›r›mlarla desteklenmektedir. ‹fllenmifl ve nitelikli camlar›n sat›fl pay› h›zla
artmakta ve performans› çok olumlu etkilemektedir. Bulgaristan float yat›r›m› Temmuz‘da
bafllat›lm›fl ve 2006 bafllar›nda devreye al›nacakt›r. Ülkemizin 5. float yat›r›m› ise bu y›l
bafllat›lacak ve 2006 ikinci yar›s›nda üretime geçecektir.

Paflabahçe Cam, artan üretimini geliflen yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlara yönlendirmifltir.
Yeni uluslararas› dengeleri gözeterek pazar›n üst kesimlerini hedefleyen yap›sal
de¤iflime giriflmifltir. Rusya’daki üretim kapasitesini ikiye katlam›fl ve yeni yat›r›m aray›fl›na
girmifltir. Bulgaristan’da kurulmaya bafllanan yeni fabrika 2005 ortalar›nda iflletmeye
al›nacak ve stratejik avantaj sa¤layacakt›r.

Anadolu Cam, artan yurtiçi talebi karfl›lamak üzere yeni üretim hatlar› devreye sokmufl,
Bursa-Yeniflehir’de yeni bir fabrika yat›r›m› bafllatm›flt›r. Rusya’da Pokrovsky flirketini
sat›n alarak geniflletme yat›r›m› bafllatm›fl, Ruscam 3. f›r›n›n› iflletmeye alm›flt›r. Baflkortostan-
Ufa’daki iki f›r›nl› yat›r›m›n birinci aflamas› 2005 sonunda devreye girecektir. Yeni
stratejik iflbirli¤i ve ortakl›k aray›fllar› önemle sürdürülmektedir.

Soda Sanayii, çok yüksek vergilenen fuel-oil’in maliyet etkisiyle olumsuzluk yaflam›flt›r.
Dünya pazarlar›ndaki olumlu konjonktür ve fiyat art›fllar› gelece¤e güveni artt›rmaktad›r.
Do¤algaza 2005 ortas›nda geçilmesi önemli bir yükü kald›racakt›r. Camifl Elektrik’in
2006’da devreye alaca¤› kojenerasyon santrali maliyet avantaj› sa¤layacakt›r. Krom
bilefliklerinde Cromital’e ortakl›k, yurtd›fl› pazar etkinli¤i için stratejik bir giriflimdir.
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Dönen varl›klar
Duran varl›klar

Toplam varl›klar
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Ana ortakl›k d›fl› pay
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*Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile milyon YTL ve milyon USD olarak ifade edilmifltir. 2003 yeniden düzenlenmifltir.
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ortaklar›m›za

Anadolu Cam’›n Rusya Federasyonu’ndaki cam ambalaj yat›r›mlar› h›zla
sürmektedir. Bu çerçevede Baflkortostan-Ufa’da kurulacak fabrika için Baflbakan
Baydavletov’un kat › ld›¤› törenle yat ›r ›m anlaflmas› imzalanm›flt › r .

Paflabahçe Cam’›n Rusya Federasyonu’ndaki Posuda cam ev
eflyas› fabrikas› y›l içinde modernize edilmifl ve büyütülmüfltür.Tesis
y›l sonuna do¤ru Rus yetkililerin kat›l›m›yla törenle iflletmeye al›nm›flt›r.

fiiflecam bölgesel geniflleme stratejisi uygularken en sayg›n uluslararas› finans kurulufllar›yla iflbirli¤i yapmakta
ve bir güven kurumu olarak tam destek görmektedir. Bu çerçevede 2004‘ te birçok kredi sözleflmesi imzalanm›flt›r.

Bulgaristan’daki düzcam ve cam ev eflyas› fabrikalar›n›n temeli
TC Baflbakan› R.T. Erdo¤an ve Bulgaristan Cumhuriyeti
Baflbakan› S. Saxe-Coburg Gotha taraf›ndan Temmuz ay›nda
at›lm›fl ve h›zl› bir uygulama süreci bafllat›lm›flt›r.
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TR Glass Bulgaria EAD

Ruscam Ufa  Paflabahçe Posuda
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Ortaklar›m›z fiiflecam’a iliflkin hayallerini büyütmeli
beklentilerini artt›rmal›d›rlar. Çünkü Toplulu¤umuz,
onu bugüne getirenlerin ’cama can katanlar›n’
oluflturdu¤u güçlü temeller üzerinde parlak bir gelece¤e
do¤ru uzanmaktad›r.

De¤erli Ortaklar›m›z,

fiiflecam Toplulu¤u’nun 69. faaliyet dönemini
görüflmek üzere biraraya gelmifl bulunuyoruz. Bugün
yetmiflinci y›l›nda bulundu¤umuz üretim ve geliflmeye
yönelik faaliyetlerimizin ulaflt›¤› yeni aflamay› ve
performans› sizlerle paylaflmak bizim için k›vanç
kayna¤› olacakt›r. Aç›klamalar›m›z›n sizlerin
beklentilerini karfl›layaca¤›ndan ve mutlulu¤unuzu
artt›raca¤›ndan ise hiç flüphe etmemekteyiz.

2004 y›l›nda faaliyetlerimizi gerek yurtiçinde gerekse
yurtd›fl›nda ekonomik flartlar bak›m›ndan yak›n
geçmifle k›yasla oldukça olumlu bir konjonktür içinde
gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.

Ekonomimiz, enflasyonun k›sa sürede düflmesine
ra¤men h›zl› bir büyüme sergilemifltir.

Ard› ard›na yap›lan reformlar sonucunda, 17 Aral›k’ta
ülkemizin AB’den tam üyelik için müzakere tarihi
almas›, Türkiye ekonomisinin olumlu yönde
geliflece¤ine iliflkin beklentileri artt›rm›flt›r. Buna
ra¤men, baflta yüksek cari aç›k ve yeterli istihdam
yaratamama sorunu olmak üzere k›sa vadeli
k›r›lganl›klar henüz afl›lamam›flt›r. AB ile üyelik
müzakerelerinin bafllamas› ve sonras›nda üyeli¤in
kazan›lmas› ile gerçek anlamda istikrarl› bir ekonomik
yap›ya kavuflma imkan› yarat›lacakt›r. Böylelikle
büyüme, istihdam art›fl›, d›fl ticaretin geliflmesi,
do¤rudan yabanc› sermaye giriflinin sa¤lanmas›,
enflasyonun düflürülmesi ve reel faizlerin gerilemesi
mümkün olacakt›r.

‹flte bu nedenlerle, IMF ile imzalanacak yeni bir
stand-by çerçevesinde ekonomik disiplini elden
b›rakmamam›z ve yap›sal reformlar› inançla
sürdürmemiz zorunluluk arzetmektedir.

Ekonomimizi ça¤dafl bir güven ekonomisine
dönüfltürecek unsur, eski al›flkanl›klar›m›za dönüfl
de¤il, tersine bizi sürekli farkl›laflt›racak kapsaml›
reform süreci olacakt›r. Ne yap›l›rsa yap›ls›n,
sonunda gerçeklefltirilmesi gereken kaç›n›lmaz tek
bir hedef vard›r; o da ülkemizin sanayi yat›r›mlar›
için, esasen her türlü ekonomik faaliyet için, bir
cazibe merkezi olma konumuna ulaflt›r›lmas›d›r. Bunu
sa¤lamakla bir çok sorunu temelden çözece¤imiz
flüphesizdir.

Dünya ekonomisi de 2004 y›l›nda son y›llar›n en
iyi performanslar›ndan birini göstermifl bulunmaktad›r.
ABD ekonomisi önderli¤indeki h›zl› büyüme ve ticaret
hacmi art›fl› bölgesel farkl›l›klara ra¤men sürmüfltür.
Özellikle hedef pazarlar›m›zdan Bat› Avrupa’da
yaflanan durgunluk bölgedeki faaliyetlerimizi olumsuz
etkilerken Do¤u Avrupa ve çevre ülkelerdeki göreceli
yüksek büyüme, Toplulu¤umuz aç›s›ndan olumlu
sonuçlar yaratm›flt›r. Bununla birlikte, ABD’nde d›fl
ticaret ve bütçe aç›klar›n›n beklenenden yüksek
gerçekleflmesi ve  ekonomik dengesizlikler
sonucunda parite Euro lehine yükselmifltir. Ayr›ca
uluslararas› piyasalarda petrol fiyatlar›n›n artmas›
ekonomik aç›dan önemli parametrelerden biri
olmufltur.

Gerek ekonomimiz gerekse dünya ekonomisi için
s›kça gündeme getirilen bu k›r›lganl›klar›n muhtemel
etkilerini asgari düzeyde tutmak amac›yla gayret
gösterildi¤ini burada özellikle vurgulamak isteriz.
Toplulu¤umuz faaliyetlerinin yap›s›, kompozisyonu
ve esnekli¤i, bizi olumsuzluklara karfl› güçlü
k›lmaktad›r. Bu nedenle, her türlü ekonomik etkene
karfl›, d›fla aç›kl›¤›m›za ve rekabet gücümüze
güvenmekte ve gelece¤e güvenle bakmaktay›z.

Toplulu¤umuz 2004 y›l›n› olumlu bir ekonomik
konjonktür içinde yine çok baflar›l› faaliyet sonuçlar›
elde ederek kapatm›flt›r. Burada baz› konsolide
göstergelere k›saca de¤inmekte yarar görüyoruz.

• Net sat›fllar›m›z %6 art›flla 1,6 milyar dolar
düzeyine ulaflm›flt›r.

• Cam üretimimiz %9 art›flla 2 milyon tonu aflm›fl,
kimyasallar üretimimiz 1 milyon ton düzeyini korumufltur.
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Yurtd›fl› Gelirlerin Sat›fllardaki Pay›-2004

‹hracat
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Yurtd›fl› Gelirlerin Bölgesel Da¤›l›m›-2004
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Amerika
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• Yat›r›m harcamalar›m›z 269 milyon dolar olarak
gerçekleflmifltir.

• Net finansal borcumuz %42 azal›flla 151 milyon
dolara gerilemifltir.

• Çal›flan say›m›z %8 art›flla 13.723 kifliye ulaflm›fl,
insan gücümüzün %15’ini yurtd›fl›nda çal›flanlar
oluflturmufltur.

• Net kâr›m›z 139 milyon dolar, faiz amortisman ve
vergi öncesi kâr›m›z %30 art›flla 448 milyon dolar
olarak gerçekleflmifltir. Finansal yap›m›z ve fon yaratma
yetene¤imiz çok sa¤l›kl› bir görünümdedir.

Kurulufllar›m›z y›l içinde yeni inisiyatifler bafllatm›fllar,
yeni aflamalar kaydetmifllerdir. fiüphesiz bunlardan
en önemlisi, Trakya Cam ve Paflabahçe Cam’›n
Temmuz 2004’te, Bulgaristan’da temeli at›lan, 200
milyon dolar tutar›ndaki yat›r›mlar›d›r. Düzcam hatt›,
cam iflleme ve cam ev eflyas› tesislerini kapsayan bu
proje 2005 ortas›ndan itibaren peyderpey devreye
girecektir. Paflabahçe Cam, ayr›ca Rusya’da devrald›¤›
cam ev eflyas› tesisini modernize ederek büyütmüfl ve
iflletmeye alm›flt›r.

Anadolu Cam, Rusya’da Ruscam Gorohovets’in
3. f›r›n›n› üretime geçirmifltir. Sat›n ald›¤› Ruscam
Pokrovsky tesisinin modernizasyon ve tevsiini
sürdürmekte olup, pazar›n liderli¤ini flimdiden ele
geçirmifl durumdad›r.

Soda Sanayii, yüksek fuel-oil maliyetinden kurtulmak
amac›yla 2005 ortalar›nda do¤algaza geçmek üzere
gerekli tüm haz›rl›klar›n› tamamlam›flt›r. Camifl Elektrik’in
kurmaya bafllad›¤› kojenerasyon santrali Soda
Sanayii’ne maliyet yönünden önemli katk› sa¤layacakt›r.
Böylece yüksek enerji maliyetinin flirket performans›na
olumsuz etkisi nihai anlamda çözümlenmifl olacakt›r.

Öte yandan, Topluluk genelinde rasyonelleflme ve
verimlilik yönündeki çabalar artt›r›larak sürdürülmüfl,
kurumsal yal›nl›¤›n ve fleffafl›¤›n pekifltirilmesine önem
verilmifltir. Her zaman oldu¤u gibi Ar-Ge ve çevreye
iliflkin faaliyetlerin gündemimizdeki geleneksel a¤›rl›klar›
korunmufl ve bu faaliyetler özenle yürütülmüfltür.



Dünya ve ülkemiz ekonomisine iliflkin k›r›lganl›klar
bizi asgari ölçüde etkileyebilecektir. Toplulu¤umuz
faaliyetlerinin esnekli¤i, d›fla aç›kl›¤› ve rekabet
gücü gelece¤e güvenle bakma imkan› sa¤lamaktad›r.
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Tüm bu de¤inmelerden sonra, adetâ Toplulu¤un
2004 y›l› performans›n› özetleyen ve çok
önemsedi¤imiz bir göstergeye; Toplulu¤un ihracat
ve yurtd›fl› üretimden kaynaklanan gelirlerinin
toplam sat›fllara oran›na dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Bu oran 2004’te %45 olmufl ve ‘güçlü büyüme ve
bölgesel geniflleme’nin ön göstergesini
oluflturmufltur. Bunu, ayn› zamanda, art›k kab›na
s›¤mayan Toplulu¤un nas›l bir gelece¤e do¤ru
kofltu¤unun ilk habercisi olarak da alg›lamak
gerekmektedir.

Son y›llarda ‘faaliyet alanlar›nda, yaflamsal
co¤rafyas›n›n lider üreticisi olma’ vizyonuyla hareket
etti¤imiz bilinmektedir. Bunu gerçeklefltirmek üzere
büyük bir azim ve kararl›l›k içinde faaliyet
göstermekteyiz.

Topluluk baz›nda toplam 482 milyon dolara ulaflan
ve yurtiçi yurtd›fl› çok stratejik unsurlar içeren 2005
y›l› yat›r›m program›m›z, hedeflerimizin
büyüklü¤ünün en aç›k kan›t›d›r. Bu kapsamda
Anadolu Cam, Rusya’daki  üçüncü fabrikas›n›n
yat›r›m›na Ufa’da bafllayacakt›r. Ayr›ca,
Bursa-Yeniflehir’de yeni bir fabrika inflas›na
bafllamak üzeredir. Trakya Cam, 120 milyon dolar
yat›r›mla kuraca¤›, ülkemizin 5. float hatt› projesini
2006 y›l› ikinci yar›s›nda devreye alaca¤›n›
flimdiden ilan etmifl bulunmaktad›r.

Türkiye, Bulgaristan ve Rusya’da halen yürütülmekte
olan ve bu y›l bafllat›lacak yeni büyük yat›r›mlar,
gelecekteki güçlü büyümenin ve istikrarl›
performans›n güvencesini oluflturacakt›r. Bafllat›lan
inisiyatiflerin tümüyle meyvelerini vermeye
bafllayaca¤› 2006 y›l›nda heyecan verici yeni bir
dönem’e girilece¤inden ve ‘yepyeni ufuklar’
do¤aca¤›ndan hiç flüphe edilmemelidir.

Faaliyetlerimizi yo¤unlaflt›rd›¤›m›z co¤rafyan›n bize
ayr›ca büyüme ve stratejik iflbirli¤i imkanlar›
sundu¤unu ve bunlar›n üzerinde sürekli çal›flt›¤›m›z›
özellikle vurgulamak isteriz.

Anlaml› olaca¤›n› düflünerek, bu aflamada geçen
y›lki bir sözümüzü tekrar hat›rlatmakta fayda
görüyoruz; Ortaklar›m›z fiiflecam’a iliflkin hayallerini
büyütmeli, beklentilerini artt›rmal›d›rlar. Çünkü
fiiflecam, onu bugünlere getirenlerin, ‘cama can
katanlar›n’ oluflturdu¤u güçlü temeller üzerinde
parlak bir gelece¤e do¤ru uzanmaktad›r.

Sözlerimizin sonunda, Toplulu¤umuzun bir güven
kurumu olarak bugünkü gurur veren tabloya
ulaflmas›na destek olan herkese, ortaklar›m›za,
çal›flanlar›m›za, müflterilerimize ve fiiflecam Toplulu¤u
ile ifl yapanlara sonsuz teflekkürlerimizi sunmay› bir
borç biliyoruz.

H. Ersin Özince
Y. K. Baflkan›

A. Do¤an Ar›kan
Y. K. Baflkan Vekili
Genel Müdür
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Yönetim Kurulu üyeleri 11.05.2004 - 11.05.2007 dönemi için görevlendirilmifl olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
fiirket Ana Sözleflmesi ile belirlenmifltir.

H. Ersin Özince (1)
Baflkan

A. Do¤an Ar›kan (2)
Bflk. Vekili - Genel Müdür

Alparslan Ak›nc› (3)
Üye

M. S›rr› Erkan (4)
Üye

Suat ‹nce (5)
Üye

Mahmut Magemizo¤lu (6)
Üye

H. Fevzi Onat (7)
Üye

Ali R›za Osken (8)
Üye

Turgay Tanes (9)
Üye

1 2 3 4
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Turgay Tanes, 41, Gazi Üniversitesi ‹‹BF’den mezun olmufl,1987’de
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda çal›flma hayat›na
bafllam›fl ve çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev alm›flt›r.
2004’den itibaren ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. Genel
Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

9

A. Do¤an Ar›kan, 55, ODTÜ ‹flletme Bölümünü tamamlam›fl, 1972’de
Devlet Meteoroloji ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü’nde ifl hayat›na
bafllam›fl,1973-1987 y›llar› aras›nda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’nde
çeflitli yönetim kademelerinde çal›flt›ktan sonra,1987-2000 aras›nda
MEPA ve  ‹DÇ A.fi.’de Genel Müdür olarak görev yapm›flt›r. 2000’den
itibaren fiiflecam Toplulu¤u Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

2H. Ersin Özince, 51, ODTÜ ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü’nden
mezun olmufl, 1976’da Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’nda çal›flma hayat›na bafllam›flt›r. Çeflitli yönetim
kademelerinde ve genel müdür yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmufltur.
1998’den itibaren Türkiye  ‹fl Bankas› A.fi. Genel Müdürlü¤ü görevini
sürdürmektedir.

1

M. S›rr› Erkan, 49, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmufl,
1981’de Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda çal›flma
hayat›na bafllam›fl, çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev
alm›flt›r. 2001’den itibaren Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.

4Alparslan Ak›nc›, 71, ‹TÜ Makina Mühendisli¤i  bölümünden mezun
olmufl 1955’te Çatala¤z› Elektrik Santrali’nde çal›flma hayat›na
bafllam›flt›r. 1961’de Çay›rova Cam San. A.fi.’de göreve bafllam›fl,
çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 1998’de Düzcam
Grup Baflkanl›¤› görevinden emeklilik nedeniyle ayr›lm›flt›r.

3

Suat ‹nce, 39, ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olmufl, 1987
y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda çal›flma
hayat›na bafllam›fl, çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev
alm›flt›r. 2004’ten itibaren Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Altunizade
fiube  Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

5 Mahmut Magemizo¤lu, 45, ODTÜ ‹flletme bölümünde lisans ve
The University Of Stirling’de Yat›r›m Analizi yüksek lisans› e¤itimini
tamamlayarak, 1982’de Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’nda çal›flma hayat›na bafllam›fl, çeflitli birim ve yönetim
kademelerinde görev alm›flt›r. 1999’dan itibaren Türkiye ‹fl Bankas›
A.fi.  ‹fltirakler Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

6

H. Fevzi Onat, 45, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve ‹dari Bilimler
Fakültesi, Ekonomi bölümünden mezun olmufl, 1981’de Türkiye ‹fl
Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda çal›flma hayat›na bafllam›fl,
çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 2002’den
itibaren Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.

7 Ali R›za Osken, 55, ‹Ü ‹ktisat Fakültesi ‹flletme - Maliye  bölümünden
mezun olmufl, 1974’de Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’nda çal›flma hayat›na bafllam›fl ve çeflitli birim ve yönetim
kademelerinde görev alm›flt›r. 2000’den itibaren Türkiye ‹fl Bankas›
A.fi. Taksim fiube Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

8
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yönetim komitesi
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A. Do¤an Ar›kan (1)
Genel Müdür

Alev Yaraman (2)
Düzcam Grup Bflk.

Gülsüm Azeri (3)
Cam Ev Eflyas› Grup Bflk.

Teoman Yenigün (4)
Cam Ambalaj Grup Bflk.

Dr. Atefl Kut (5)
Kimyasallar Grup Bflk.

Dr. Türkay Ergun (6)
Finansman Gn. Md. Yrd.

Ahmet F. Polatkan (7)
Mali ‹fller Gn. Md. Yrd.

Mehmet Kara (8)
Planlama Gn. Md. Yrd.

Dr. Y›ld›r›m Teoman (9)
Araflt. ve Tekn. Gn. Md. Yrd.

Dr. Rüfltü Bozkurt (10)
Genel Sekreter
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Dr. Y›ld›r›m Teoman, 50, ‹TÜ Kimya Mühendisli¤i’nde lisans, Birmingham
Üniversitesi’nde doktora e¤itimini tamamlam›fl 1979’da Birmingham
Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olarak ifl hayat›na bafllam›flt›r. ‹TÜ
Temel ‹fllemler ve Termodinamik Ana Bilim dal›nda doçent unvan›n›
alm›flt›r. 1983’de fiiflecam Toplulu¤u’nda göreve bafllam›fl, çeflitli
yönetim kademelerinde görev alm›flt›r.1999’dan itibaren Araflt›rma ve
Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›l›¤›  görevini sürdürmektedir.

9 Dr. Rüfltü Bozkurt, 59, Bursa E¤itim Enstitüsü Edebiyat Bölümü, Eskiflehir
‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi ‹flletme-Muhasebe  Bölümünde e¤itimini
tamamlam›fl, ‹ktisadi ve Ticari ‹limlerde doktor unvan›n› alm›flt›r. 1965’de
ö¤retmen olarak çal›flma hayat›na bafllam›fl çeflitli kurulufllarda görev
yapt›ktan sonra 1982’de fiiflecam Toplulu¤u’nda göreve bafllam›fl,
çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 1992’den itibaren Genel
Sekreterlik görevini sürdürmektedir.

10

Ahmet F. Polatkan, 57, A.‹.T.‹.A mezunu olup, 1965’te çal›flma hayat›na
bafllam›flt›r. 1973-1978 y›llar› aras›nda Maliye Bakanl›¤› hesap
uzmanl›¤› görevinde bulunmufltur.1978’de fiiflecam Toplulu¤u’nda
göreve bafllam›fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 1993’den
itibaren Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.

7 Mehmet Kara, 54, BÜ Ekonomi Bölümünde lisans, ABD Cleveland
State Üniversitesi’nde yüksek lisans e¤itimini tamamlam›fl, 1976’da
fiiflecam Toplulu¤u’nda göreve bafllam›flt›r. Çeflitli yönetim
kademelerinde görev alm›flt›r.1994’den itibaren Planlama Genel
Müdür Yard›mc›l›¤›  görevini sürdürmektedir.

8

Dr. Atefl Kut, 55, AÜ Kimya Yüksek Mühendisli¤i bölümü ve  doktora
e¤itimini tamamlam›fl, ifl hayat›na Atom Enerji Komisyonu’nda bafllam›flt›r.
1980’de fiiflecam Toplulu¤u’na kat›larak, çeflitli yönetim kademelerinde
görev alm›flt›r.1998’den itibaren Kimyasallar Grup Baflkanl›¤› görevini
sürdürmektedir.

5 Dr. Türkay Ergun, 67, Köln Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler
Fakültesi ‹fl ‹daresi bölümü ve doktora e¤itimini tamamlam›fl, 1973’de
fiiflecam Toplulu¤u’nda göreve bafllam›flt›r. Çeflitli yönetim
kademelerinde görev alm›flt›r. 1993’den itibaren Finansman Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.

6

Gülsüm Azeri, 53, BÜ Kimya Mühendisli¤i bölümü, Endüstri
Mühendisli¤i yüksek lisans e¤itimini tamamlam›fl, 1978’de Çukurova
Holding’de ifl hayat›na bafllam›flt›r. 1981’de fiiflecam Toplulu¤u’na
kat›lm›fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 1998’den
itibaren Cam Ev Eflyas› Grup Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir. .

3 Teoman Yenigün, 52, BÜ Makine Mühendisli¤i’nde e¤itimini
tamamlam›flt›r. 1975’de fiiflecam Toplulu¤u’nda göreve bafllam›fl,
çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›flt›r. 1998’den itibaren Cam
Ambalaj Grup Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir. .

4

1 A. Do¤an Ar›kan, 55, ODTÜ ‹flletme Bölümünü tamamlam›fl, 1972’de
Devlet Meteoroloji ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü’nde ifl hayat›na
bafllam›fl,1973-1987 y›llar› aras›nda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’nde
çeflitli yönetim kademelerinde çal›flt›ktan sonra,1987-2000 aras›nda
MEPA ve  ‹DÇ A.fi.’de Genel Müdür olarak görev yapm›flt›r. 2000’den
itibaren fiiflecam Toplulu¤u Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

Alev Yaraman, 57, ODTÜ Kimya Bölümü, ‹ngiltere Sheffield Üniversitesi
Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans e¤itimini tamamlam›fl,1970’te
fiiflecam Toplulu¤u’nda ifl hayat›na bafllam›fl, çeflitli yönetim
kademelerinde görev alm›flt›r.1998’den itibaren Düzcam Grup
Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir. .

2



düzcam
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‹fllenmifl ve yüksek nitelikli ürünlere olan
talebin artmas›yla oluflan yeni trendler
do¤rultusunda ürün yelpazesi sürekli
genifllemektedir.

Düzcamda yurtiçi ve d›fl›nda toplam 22 ihtisas fuar›na kat›l›m
sa¤lanm›flt›r. Bu y›l Bulgaristan Building Week fuar›ndaki stand ‘En
Baflar›l› Stand’ ödülü alm›flt›r.

Trakya Otocam Almanya ISF fuar›na ›s› yans›t›c› atermik camlar, akustik
camlar, ›s›tmal› ön camlar gibi yeni ürünleriyle ilk kez kat›lm›flt›r. Stand›
VW Yönetim Kurulu Baflkan› Pischetsrieder ziyaret etmifltir. 2005 y›l›nda
Golf’ün camlar› da Trakya Otocam taraf›ndan sa¤lanacakt›r.

Mevlana Kültür Merkezi-KonyaMigros Genel Merkezi-‹stanbul

Hometech-Almanya

Glasstec-AlmanyaBuilding Week-Bulgaristan

‹zoder -‹TÜ GTO-Gaziantep

Volkswagen Golf

ISF-Volkswagen AG-Almanya

*Trakya Cam d›fl›nda Çay›rova Cam’› da  kapsamaktad›r.

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Düzcam Grubu
Kombine Göstergeleri* (UFRS)

423
95

164
97
78

176
(7)

768
1.086

76
2.111

380
113
143

80
75

157
(8)

673
926

51
2.263

*Trakya Cam, Trakya Cam Investment B.V. ve Trakya Glass Bulgaria
  EAD’yi kapsamaktad›r.

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Trakya Cam
Konsolide Göstergeleri* (UFRS)

419
90

157
97
77

153
13

612
894

76
2.071

373
105
137

79
74

123
6

575
824

51
2.041



Türkiye ve Bulgaristan’da gerçeklefltirilecek float
hatlar› ifl hacmini 2006 y›l›ndan itibaren önemli
ölçüde artt›racak ve Trakya Cam’›n bölgesel liderli¤ini
pekifltirecektir.

13

Düzcam, enerji tasarrufu ve çevreye katk› bilincinin
giderek artmas› ve ana hedef olmas› ile sürekli yeni
kullan›m alanlar› bulmakta ve tüketimi h›zla
artmaktad›r. Dünya düzcam tüketimi 2004 y›l›nda
ortalama %4 civar›ndaki büyümesini sürdürmüfltür.

Tüketim, a¤›rl›kl› Avrupa, ABD ve Japonya gibi geliflmifl
ülkelerde yo¤unlaflm›fl olsa da sektörde en yüksek
büyüme %6-10 gibi oranlarla geliflmekte olan
ülkelerde gözlenmektedir. Bu ülkeler yeni yat›r›mlar
ve pazar potansiyeli aç›s›ndan önümüzdeki  dönemin
oda¤› haline gelmektedir. Bu ba¤lamda Türkiye de
co¤rafi konumu, nüfusu ve ekonomisinden
kaynaklanan potansiyeli ile pazarda önemini
korumaktad›r.

Türkiye düzcam pazar›n›n lideri Trakya Cam‘d›r.
fiirket bünyesinde Lüleburgaz ve Mersin Float, Mersin
Buzlucam, Trakya Otocam, Trakya Cam ‹flleme ve
Kaplamal› Camlar Fabrikalar› ve Trakya Cam Ayna
ve Lamine Tesisleri faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ulaflt›¤› ürün çeflidi, kalite ve hizmet seviyesi ile
pazar›n geliflimine katk›da bulunmaktad›r.
Çay›rova Cam bünyesinde ömrü dolan buzlucam
f›r›nlar› 2004 y›l›nda kapat›lm›fl, buna karfl›l›k
45 bin ton/y›l kapasiteli, çeflitli renk ve desende
buzlucam üretecek yeni bir f›r›n 20 milyon USD yat›r›m
harcamas›yla Mersin Fabrikas›’nda devreye al›nm›flt›r.
Böylece Grubun tüm üretim tesisleri ve pazarlama/sat›fl
faaliyetleri Trakya Cam tüzel kiflili¤i alt›nda
toplanm›flt›r.

Trakya Cam, 2004 y›l›nda Türkiye düzcam
pazar›ndaki yüksek büyümeden pay›n› alm›fl ve
yurtiçi düzcam sat›fllar›n› artt›rarak liderli¤ini
korumufltur. Pazardaki canl›l›¤›n en önemli nedenleri;
ekonominin sergiledi¤i yüksek büyüme, inflaat
sektörünün 1999 y›l›ndan beri ilk defa bu y›l büyüme
göstermesi, ayr›ca otomotiv, beyaz eflya ve mobilya
sektörlerinde hem yurtiçi hem de yurtd›fl› pazarlardaki
olumlu geliflmelerin sürmesidir.

Otomotiv camlar›nda Türkiye sanayi pazar›n›n lideri
konumunda olan Trakya Otocam, 2004 y›l›nda da
yurtiçinde yeni modellerin tamam›na ürün vermifl ve
sat›fllar›n› yüksek  oranda artt›rm›flt›r.

Küreselleflmeyle birlikte otomobil üreticileri
yat›r›mlar›n› talebin daha yüksek seyretmesi beklenen
bölgelere yo¤unlaflt›rmaya devam etmekte, bu
ba¤lamda Türkiye’yi tercih etmektedirler.

Türkiye tafl›t araçlar› üretimi, önceki  y›l›n  rekor
düzeyini aflarak 2004 y›l›nda 823 bin adete
yükselmifltir. Üretim aç›s›ndan AB ülkeleri aras›nda
Almanya, Fransa, ‹spanya, ‹ngiltere ve ‹talya’dan
sonra 6. s›raya oturmufltur. Otomobil sat›fl›nda ise
%98’lik art›fl oran› ile Avrupa’n›n büyüme rekortmeni
olurken, toplam 451 bin otomobil sat›fl› ile de
Avrupa’n›n 8. büyük pazar› konumuna yükselmifltir.
Trakya Otocam da bu geliflmeleri destekleyecek
flekilde, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Mercedes,
Peugeot gibi sektördeki uluslararas›, öncü ve sayg›n
müflterilerinin cam tedari¤ini sa¤lam›fl, yeni projeler
ve yeni modeller için anlaflmalar›n›  yapm›flt›r.

Sektöründe dünyada sekizinci, Avrupa’da beflinci
ve Türkiye’de tek düzcam üreticisi konumunda olan

Çeflitli renk ve performans
seçenekleri ile bina cephelerinde
kullan›lan ›s› ve günefl kontrol camlar›
mimariye zengin çözümler sunmaya
devam etmifltir.

Aygaz Genel Merkezi

Cerraho¤lu Genel MerkeziAk Yat›r›mAmerikan Hastanesi

Cam Pazarlama Gn.Merkezi
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Trakya Cam, çok odakl› üretimle büyüme stratejisinin
ve ‘bölgede lider olma’ vizyonunun gere¤i olarak
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda yat›r›mlar›n› sürdürmüfltür.
Bu kapsamda yurtd›fl›na ilk ad›m›n› da, ifltiraki
Trakya Glass Bulgaria EAD taraf›ndan
Bulgaristan’›n Targovishte Bölgesi’nde Temmuz
ay›nda inflas›na bafllanan düzcam üretim tesisi ile
atm›flt›r. Bu Bulgaristan’›n ve Balkanlar’›n imalat
sanayiindeki en büyük yabanc› yeflil alan yat›r›m›
olacakt›r. Söz konusu 225 bin ton/y›l kapasiteli
float hatt›n›n 120 milyon USD harcamayla
tamamlanmas› ve 2006 ilk çeyre¤inde devreye
al›nmas› planlanmaktad›r.

Ayr›ca, ihracat pazarlar›na yak›nl›k ve rekabet
gücünü pekifltirmek amac›yla, ayn› arazide düzcam
hatt›n›n yan›na ‘‹fllenmifl Camlar’ ve ‘Ayna’ tesisleri
kurmay› da planlamaktad›r.

Trakya Otocam yurtiçinde 2002 y›l›nda bafllatt›¤›
ve 36 milyon USD’a mal olacak tevsi yat›r›m›n›
büyük ölçüde tamamlam›flt›r. Yat›r›m›n kalan k›sm›n›
2005’de tamamlayacak olup, ayr›ca mevcut
hatlar›ndaki modernizasyon projeleriyle birlikte,
kapasitesini üç kat›na ç›kartm›fl olacakt›r.

Rekabetin çok yüksek oldu¤u temperli camlar
pazar›nda yurtiçinde ve yurtd›fl›nda aran›lan firma
özelli¤ine sahip Trakya Cam ‹flleme üretiminin
%60’›n› Avrupa’ya ihraç etmektedir. Buzdolab›, f›r›n,
duflkabin, kolektör, mobilya, kap› ve durak gibi
temperli cam›n kullan›ld›¤› tüm alanlara cam
sa¤lamakta, özellikle kolektör cam›nda iddias›n›
korumaktad›r.

Türkiye’de, mobilya sektöründe yaflanan geliflmelere
paralel olarak ayna kullan›m›, özellikle ticari

binalarda güvenlik bilincinin artmas›na ba¤l› olarak
lamine cam kullan›m› sürekli artmaktad›r. Bu
kapsamda, 2004 y›l›nda yurtiçinde Flotal markal›
ayna, Lameks markal› güvenlik cam› ile kaplamal›
cam sat›fllar› artm›flt›r.

Yurtiçi pazarda özellikle düzcam ve otomotiv cam›
taleplerindeki art›fllar nedeniyle ihracat bir miktar
azalt›lm›fl, ihracat gelirlerinin %77’si Balkan ve
Avrupa ülkelerine yap›lan sat›fllardan sa¤lanm›flt›r.
Önümüzdeki y›llarda yeni hatlar›n da devreye
al›nmas›yla ihracat›n önemli miktarda artt›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Teknoloji ve yeni ürün gelifltirme çal›flmalar› 2004
y›l›nda da önemle sürdürülmüfltür. fiirket TÜB‹TAK
ile float hatlar›na yönelik cihazlar gelifltirmifl, 6 mm
kal›nl›kta yeflil cam için, daha nitelikli ve daha yüksek
›fl›k geçirgenlik sa¤layan titanyum kaplamal› günefl
kontrol cam›, sanayi tipi buzdolab› camlar›nda
kullan›lmak üzere negatif ›s›tmal› cam, sorgu
odalar›nda kullan›lmak üzere de krom kapl› ayna
ürünlerini uygulamaya koymufltur.

Yurtiçinden sonra yurtd›fl› pazarlarda
da aran›l›r tedarikçi olmak yolunda ürün
yelpazesini sürekli gelifltirip, yenileyen
Trakya Otocam dünyan›n önde gelen
markalar›na hizmet vermektedir.

Ford-Connect

Hundai LC Toyota Verso

Renault-ClioOpel Astra

Düzcam ürünlerinde marka bilincini oluflturmak ve tüketicide markal›
ürünlere talebi artt›rmak amaçl› tan›t›m faaliyetleri sürdürülmüfltür.
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Pazarlar›n olgunlaflmas› sonucu, katma de¤erli
ifllenmifl ve nitelikli camlar›n sat›fllardaki pay› h›zla
artmakta ve bu da flirket performans›n› çok olumlu
etkilemektedir.

Dünyada önemini her geçen gün daha da artt›ran
enerji tasarrufu ve çevrenin korunmas›na çözüm olma
ba¤lam›nda; katma de¤eri yüksek kaplamal› camlar
sürekli olarak gelifltirilmekte ve ›s› ve günefl kontrolü
sa¤layan nitelikli çiftcamlar›n kullan›m› yasa ve
yönetmeliklerin de etkisiyle, h›zla yayg›nlaflmaktad›r.
AB’ye uyum sürecinde yasalar›n gelifltirilmesi ve
uygulamada yapt›r›mlar›n artt›r›lmas›, ayr›ca ekonomik
büyümenin sürmesi ve kifli bafl›na gelirin artmas› ile,
enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek
performansl› camlar›n, çiftcamlar›n kullan›m› artacakt›r.
Bu pazar içinde de fiiflecam’›n çiftcam markas› olan
Is›cam’›n pay›, özellikle marka, fonksiyon ve kalite
bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›yla ›s› kontrolü sa¤layan
Is›cam S ile ›s› ve günefl kontrolü sa¤layan çok amaçl›
Is›cam Konfor markal› ürünlerin kullan›m› daha da
artacakt›r.

Trakya Cam ‹ZODER’in (Is›, Su, Ses ve Yang›n
Yal›t›mc›lar› Derne¤i) aktif üyesi konumunda olup yal›t›m
bilincinin ülke çap›nda oluflturulmas› amac›yla bafllat›lan
“Yal›t›m Kârl› Yat›r›m” sloganl› kampanyay›
desteklemektedir.

Tan›t›m tutundurma faaliyetleri kapsam›nda 2004 y›l›nda,
yurtiçinde yap› sektörünün önemli buluflma noktalar› olan
‹stanbul ve Ankara Yap› Fuarlar› ile Antalya’da Baucon
Yapex ve Cam Teknolojileri Fuarlar›’na, ayr›ca beyaz
eflya, ›s›tma-so¤utma, otomotiv ve güvenlik konulu fuarlara
kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Yurtd›fl›nda ise Almanya Düsseldorf’ta
iki y›lda bir düzenlenen ve dünyan›n en büyük cam

fuarlar›ndan biri olan Glasstec’in yan› s›ra Rusya,
Ukrayna,Bulgaristan, Tunus ve Fransa’da
gerçeklefltirilen yap›, otomotiv ve beyaz eflya
sektörlerine yönelik fuarlarda düzcam ürünleri
tan›t›lm›flt›r. Bulgaristan Building Week fuar›nda
kurulan stand ‘En Baflar›l› Stand’ ödülüne lay›k
görülmüfltür.

Trakya Cam, 2005 y›l›nda Türkiye ekonomisinin
ortaya koydu¤u yüksek performans ve hedef
sektörlerdeki olumlu geliflme beklentileri
do¤rultusunda, yurtiçinde yeni bir düzcam fabrikas›
kurma karar› alm›flt›r. Türkiye’deki beflinci float cam›
hatt› olacak ve mevcut kapasitesini %25 artt›racak
olan 120 milyon USD tutar›ndaki bu projenin 2006
y›l› ikinci yar›s›nda devreye al›nmas› planlamaktad›r.

Temperlenmifl düzcam ürünlerinin
kullan›m alanlar›n›n gittikçe
yayg›nlaflmas›yla konfor ve yaflam
güvenli¤i de artmaktad›r.

fieffafl›¤›n ve gizlili¤in ayn›
anda yaflanmas›na imkan
veren buzlucamlar renk ve
desen seçenekleri ile yaflam
alanlar›na yeni boyutlar
katmaktad›r.

Trakya Cam’›n
Mersin’deki yeni
buzlucam hatt› y›l
sonunda iflletmeye
al›nm›flt›r.

Elit Glass-Çizgi

Elit Glass-Tül

Buzlucam Hatt› Mersin

Buzlucam-Mandalin

Lara cam parke – tu¤lan›n estetik ›fl›k ve görüntü geçirgenli¤i
dekorasyonda tasar›m zenginli¤i yaratmaktad›r.

Lara  Cam Parke-Tu¤la
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Victoria

Maximus LyricVelaChateau Pub
Günümüzde tasar›m ve renk giderek önem kazanmaktad›r. Paflabahçe katma de¤eri yüksek koleksiyonlar›n›n yan› s›ra gündelik ürünlerle de dünya
trendleriyle uyumludur. Her y›l çok say›da yeni ürün pazara sunulmaktad›r.

Paflabahçe tutundurma faaliyetleri kapsam›nda yurtiçi
ve yurtd›fl›nda önde gelen ihtisas fuarlar›na kat›lm›fl,
ürün gam› ve tasar›m becerisi ile ilgi oda¤› olmufltur. Tendence-AlmanyaEquip Hotel-FransaChicago-ABD

Paflabahçe Ma¤azalar› yurtd›fl›nda ilk prestij
ma¤azas›n› Moskova’da ‘Arkadia’ Türk Ticaret
Merkezi’nde açm›fl ve ilk müflterilerini genç kuflak
Ruslar oluflturmufltur.

*Paflabahçe Cam d›fl›nda Denizli Cam, Camifl Ambalaj ve
  Paflabahçe Ma¤azalar›’n› da kapsamaktad›r.

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Cam Ev Eflyas› Grubu
Kombine Göstergeleri* (UFRS)

506
290
180

46
38

140
20

584
874

38
5.135

522
301
185

58
47

135
23

564
872

85
4.759

*Paflabahçe Cam, Paflabahçe Eskiflehir ve Posuda Ltd.’i
  kapsamaktad›r.

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Paflabahçe Cam
Konsolide Göstergeleri* (UFRS)

431
270
134

35
21
95
58

349
629

35
3.569

419
278
128

39
30
78
56

359
648

71
3.164
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Rusya Federasyonu ve Bulgaristan’daki yat›r›mlar
Paflabahçe Cam’›n global bir cam ev eflyas› üreticisi
olma yolunda h›zla ilerlemesini ve pazar pay›n›
artt›rmas›n› sa¤layacakt›r.

Dünya cam ev eflyas› pazar›nda 2004 y›l›, özellikle
AB ve ABD gibi geliflmifl pazarlarda durgunlu¤un
sürdü¤ü bir y›l olmufltur. Do¤u Avrupa, Balkanlar ve
Rusya pazarlar›ndaki istikrarl› geliflmenin  yan› s›ra
artan petrol fiyatlar›n›n da olumlu etkisiyle baflta
‹ran pazar› olmak üzere Ortado¤u pazarlar›
genelinde de cam ev eflyas› talep art›fl› devam
etmifltir.

Günlük, temel ürünlerin sat›fllar›nda perakende
devlerinin pay› h›zla artarken, ihtisas ma¤azalar›
marka güçleri, ürün çeflitlili¤i ve müflteri hizmetleriyle
pay›n› artt›rmakta, katl› ma¤azalar›n pay›ndaki
azalma e¤ilimi devam etmektedir. Perakende
devlerinin global büyüme-global tedarik e¤ilimlerinin
sürdü¤ü gözlenmektedir.

Sektörde, Bat› Avrupa ve ABD’de kapasite
rasyonalizasyonlar› sürmektedir. Global oyuncular›n
maliyet avantaj› sa¤layan ve geliflim potansiyeli
yüksek olan bölgelerde  flirket sat›nalma ve yeni
yat›r›mlar› söz konusudur. Bu pazarlarda yerel
üreticilerin de geliflme içinde oldu¤u, bu nedenle
de, arz yönüyle geliflimin daha çok Do¤u Avrupa,
Ortado¤u ve Çin’de gerçeklefltirildi¤i görülmektedir.
Bu e¤ilim, dünya fiyatlar›n›n gerilemesine de yol
açmaktad›r.

Türkiye cam ev eflyas› pazar›nda ise, 2004 y›l›nda
ekonomideki büyümeye paralel bir art›fl
gerçekleflmifltir. Tüketimdeki art›fl tüm kesimlerde
görülmüfl ve talep hem yerli ürün arz›yla hem de
ithalat art›fl›yla karfl›lanm›flt›r. Yo¤un rekabet ortam›
ve özellikle geliflmifl pazarlardaki durgunlu¤a
ra¤men 2004 y›l›nda toplam cam ev eflyas› ihracat›
artm›flt›r. Yurtiçi pazara miktarda %6 dolay›nda sat›fl
art›fl›yla pazar liderli¤i korunmufl, dünya
pazarlar›ndaki pay›n geniflletilmesi sürdürülmüfltür.

Paflabahçe Cam, iddial› hedefleri do¤rultusunda
stratejik planlar›na uygun olarak Rusya
Federasyonu’nda 2003 y›l› sonunda sat›n ald›¤›

otomatik cam ev eflyas› üreticisi Posuda Ltd.
flirketinde gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlarla bu fabrikan›n
üretim kapasitesini iki kat›n›n üzerine ç›kartm›flt›r.

Fabrikan›n üretim normlar› yükseltilerek
Paflabahçe’nin Rusya pazar›ndaki varl›¤›n› gelifltirme
yolunda önemli bir geliflme daha kaydedilmifltir.

2005 y›l›nda tam kapasite üretim ve Türkiye’den
tedarikle Rusya Federasyonu’nda pazar pay› h›zla
büyütülecektir. Potansiyeli yüksek olan bu pazarda
lider flirket olma hedefi do¤rultusunda, yeni bir
fabrika yat›r›m› koflullar› oluflturulacakt›r.

Paflabahçe Cam, yine 2004 y›l› ortas›nda
Bulgaristan’da komple yeni ve büyük bir otomatik
üretim cam ev eflyas› fabrikas› kurulmas› yönünde
toplam 60 milyon USD tutar›nda bir yat›r›m
bafllatm›flt›r.

Dünya cam ev eflyas› pazar›ndaki pay›n› daha da
artt›racak olan yat›r›m›n 2005 y›l› ortas›nda
tamamlanmas› ve üretime geçmesi hedeflenmektedir.
Bu dev projenin kapasite deste¤iyle, öncelikle
Avrupa yan› s›ra Ortado¤u, ABD ve Uzakdo¤u
sat›fllar›nda da ciddi büyümeler gerçeklefltirilecektir.

Tower

EnotecaRap colora

PeraLondon

Invitation

Yaflam tarzlar›ndaki farkl›laflma
otomatik cam ev eflyas›na da
yans›m›fl, ürün çeflitlemesi ve konsept
sunumuna a¤›rl›k verilmifltir.



Otomatik cam ev eflyas› üretiminde, kapasite
artt›rmaya yönelik bu iki büyük proje d›fl›nda, 2004
y›l›nda K›rklareli Fabrikas›nda ›s›ya dayan›kl› borosilikat
cam f›r›n› yeni teknolojik de¤iflikliklerle modernize
edilerek yenilenmifltir. Y›l›n bafl›nda Tezyinat ‹flletmesi
devreye al›nm›fl, ayr›ca y›l içinde, tüm fabrikalarda
verimlilik art›fl› ve maliyet düflüflü, katma de¤er ve
kalite art›fl›, ürün çeflitlendirmesi sa¤layacak yat›r›mlara
a¤›rl›k verilmifltir. Rekabet gücünü her yönüyle
destekleyecek olan bir di¤er büyük proje olan ‘Tedarik
Zinciri Yönetim Projesi’ çal›flmalar› bafllat›larak h›zla
yol al›nm›flt›r.

2004 y›l›nda ürün gam›nda çeflitlenme sürdürülmüfl,
tüm kesimlere ihracatta art›fl sa¤lan›rken, ikram
kesimine sat›fllarda yüksek oranda art›fl
gerçeklefltirilmifltir. Bu baflar›da, bu kesime yönelik
standart ürün park›n›n tamamlanmas›n›n ve pazarlama
sat›fl faaliyetleriyle müflteri portföyünün geniflletilmesinin
büyük katk›s› olmufltur. Sektörde ev kesimi da¤›t›m
kanal›ndaki geliflime paralel olarak, perakende uçlara
do¤rudan sat›fllar›n pay› da artt›r›lm›flt›r.

Paflabahçe Ma¤azalar› ülkemizde kendi ifl alan›nda
zincir ihtisas ma¤azac›l›¤› lideridir. “Yaflam” ve “Butik”
konseptleriyle, ürün gam›nda moda trendleri erken
yakalayan, ma¤aza format›nda ve serviste sürekli en
iyiyi zorlayan yaklafl›mla farkl›laflmas›n›, 2004 y›l›nda
da sürdürmüfltür. Y›l›n ilk yar›s›nda el üretimi cam
ürünlerde ilkbahar koleksiyonu “Cam Ustas› 2004”
konsepti, y›l sonunda ise “Tarih, Kültür, Cam”
koleksiyonlar› kapsam›nda gelifltirilen “Camda Sanatl›
Yaz›” koleksiyonu tan›t›lm›fl ve be¤eni kazanm›flt›r.
Paflabahçe Ma¤azalar› ilk yurtd›fl› ma¤azas›n›
Moskova’da yeni aç›lan bir al›flverifl merkezinde
2005 Ocak ay›ndan itibaren faaliyete geçirmifl ve
Moskova tüketicisiyle do¤rudan buluflmufltur.

Tan›t›m tutundurma faaliyetleri kapsam›nda yurtiçi ve
yurtd›fl›nda uluslararas› ve lokal fuarlar, ihtisas fuarlar›
olmak üzere toplam 27 fuara kat›l›m
gerçeklefltirilmifltir.

Bu fuarlar aras›nda, Ambiente (Frankfurt), Hogatec
(Düsseldorf), Macef (Milano), International
Houseware Show (Chicago), Tabletop Show
(Newyork), NRA (Chicago), Equip Hotel (Paris),
Hostelco (Barselona), Ambiente Japan (Tokyo),
Consumexpo (Moskova), ve Züchex (‹stanbul) önde
gelen fuarlard›r. Paflabahçe standlar›, moda trendlerini
ve kesimlerin beklentilerini renk, form yönleriyle
karfl›layan genifl ürün yelpazesi ve kalitesiyle büyük
be¤eni ve ilgi toplam›flt›r.

Paflabahçe Cam için 2005 y›l›, sektörde büyüme
yönünde yap›lan önemli hamlelerin bir k›sm›n›n
sonucunun al›naca¤› bir y›l olacakt›r.

‹stanbul NATO zirvesinde ve di¤er ziyaretlerde dünya liderlerinin
tercihi Paflabahçe ürünleri olmufltur.
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Paflabahçe, iki y›l önce
bafllatt›¤› ‘camda moda’y›
yans›tan yeniliklerine yaz
aylar› için Hippies, k›fl aylar›
için Dream koleksiyonu ile
devam etmifltir.

h i p p i e s

d r e a m
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Pazar›n üst kesimlerini hedefleyen yeni ürün gam›na
yönelik yat›r›m ve çal›flmalar gündemdedir. Böylece,
Paflabahçe Cam’›n komple cam sunum gücü artt›r›lm›fl
olacakt›r.

Cam ev eflyas› sektöründe büyüme ve rekabet
stratejilerine uygun olarak yurtd›fl›nda yeni kapasite
yat›r›mlar› sürdürülürken, büyük kapasitelerin
bulundu¤u yurtiçinde ise katma de¤eri artt›ran, üretim
becerisi yüksek, teknoloji a¤›rl›kl› yat›r›mlara ve
gelifltirme faaliyetlerine odaklanacakt›r.

Global pazar›n tüm kesimlerine, üç ayr› ülkede çok
odakl› arzla penetrasyonunu artt›rmay› hedefleyen
Paflabahçe Cam’›n cam ve proses/makina teknolojisi
ile yeni ürün gelifltirme merkezi Türkiye olacakt›r.

2005 y›l›nda K›rklareli Fabrikas›nda, cam ev eflyas›
pazar›n›n üst kesimine yönelik ürün gam› sunumu
amac›yla, yeni bir f›r›n yat›r›m› planlanmaktad›r.
Bu yat›r›mla, a¤›rl›kl› ikram pazar›n›n üst kesimi olmak
üzere, yine üst kesimde konumlanm›fl perakende
uçlara yönelik ürün gam› arz edilecek ve böylece,
Paflabahçe’nin komple cam sunumu gücünün,
dolay›s›yla dünya pazarlar›ndaki pay›n›n daha da
artt›r›lmas› yönünde önemli bir ad›m daha at›lm›fl
olacakt›r.

Ayr›ca tüm fabrikalarda, maliyet düflürme, verimlilik
art›fl›, kalite gelifltirmeye yönelik hat modernizasyonu
yat›r›mlar› 2005 y›l›nda da sürdürülecek, ürüne katma
de¤er art›fl› sa¤layacak, ürün çeflitlendirecek bask›
ve tezyinat proseslerine yönelik yat›r›mlar
gerçeklefltirilecektir. Öte yandan aksesuar üretimi
için yeni bir plastik iflletmesi kurulacakt›r.

Denizli Cam el üretiminde, kalite ve tasar›m becerisi
art›fl›na yönelik tekniklerin sürekli gelifltirilmesi ve
maliyet düflürücü önlemlerin al›nmas›na yönelik
faaliyetler sürdürmüfltür. Perakende uçlara do¤rudan
sat›fllar›n artt›r›lmas› ve daha genifl müflteri portföyü
oluflturma çal›flmalar› devam etmifltir.

Paflabahçe Ma¤azalar› önceki y›l
bafllatt›¤› Tarih/Kültür/Cam
konseptinin devam› olarak “Cam da
Sanatl› Yaz›” koleksiyonunu görkemli
bir tan›t›mla sunmufltur.

Tasar›m ve cam ustal›¤›n›n önemli göstergesi olan el yap›m› cam
ürünlerde yeni renkler, yeni formlar Paflabahçe Ma¤azalar›nda sat›fla
sunulmaktad›r.

Camifl Ambalaj, cam ev eflyas› faaliyetinin kaliteli
ka¤›t-karton ambalaj gereksinimini karfl›lamakta olup
sektörünün öncü üreticilerinden biridir. 2004 y›l›nda
ofset ve oluklu ambalaj  sat›fllar›n› %10 artt›rm›flt›r.
Ürün çeflitlendirme amac›yla bafllat›lan Jumbo Slotter
ve yüksek kaliteli flekso ambalaj hatt› yat›r›mlar›n›
devreye alm›flt›r. fiirket, müflteriye daha yak›n hizmet
vermek amac›yla yap›land›rd›¤› bölgesel sat›fl
organizasyonuyla, pazara penetrasyonunu sürekli
artt›rmaktad›r. 2005 y›l›nda yeni bir oluklu hatt›
yat›r›m›na bafllamay› planlam›flt›r.

Camifl Ambalaj üretim kapasitesinin yan› s›ra yenilikçi ve öncü
yaklafl›mlar› ile sektörün liderleri aras›ndaki yerini sürdürmüfltür.
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cam ambalaj

Cam içine konulan ürünlere daima de¤er katmaktad›r. Çevre dostu ve do¤al malzeme olma özelli¤inin yan› s›ra tasar›m ve süsleme
imkanlar› ile art› de¤er kazanan cam ambalaj ça¤dafl tüketicinin çeflitlenen ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.

Üniversitelerin, tasar›m bölümü ö¤rencileri cam ambalaj›n ›fl›lt›l› dünyas› ile tan›flt›r›lm›flt›r.
Yarat›c›, özgün, kullan›labilir tasar›mlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak amac›yla Cam
Ambalaj Tasar›m yar›flmas› düzenlenmifltir. Sonuç beklendi¤i gibi etkileyici olmufltur.

Coca-Cola Light fliflesi Beymen tasar›m ekibince yeniden
projelendirilmifl, Anadolu Cam taraf›ndan s›n›rl› say›da üretilip,
giydirilmifltir. ‘Tabiattan Yans›malar’ koleksiyonu Beymen
Ma¤azalar›nda sat›fla sunulmufltur.

Cam
ambalaj

do¤a
ve

çevre
dostudur.

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Cam Ambalaj Grubu
Kombine Göstergeleri* (UFRS)

*Anadolu Cam d›fl›nda Ferro Döküm ve Omco ‹stanbul’u da
  kapsamaktad›r.

412
141
126

74
59

170
9

561
748
136

3.894

361
91

119
71
69

123
11

471
664

69
2.991

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Anadolu Cam
Konsolide Göstergeleri* (UFRS)

*Anadolu Cam, JSC Mina, OOO Ruscam, OJSC Pokrov Glass Plant,
  OOO Ruscam Ufa, Anadolu Cam Investment B.V., Balsand B.V.’yi
  kapsamaktad›r.

361
121
111

67
46

104
33

396
596

93
3.580

321
76

108
66
60
91
21

364
550

67
2.564
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Yürüttü¤ü yat›r›mlarla h›zl› bir bölgesel büyüme
içinde olan Anadolu Cam, 2006 y›l›nda üretim
kapasitesini %50 art›flla 1,5 milyon ton düzeyine
yükseltecektir.

Bat› Avrupa toplam cam ambalaj üretimi içinde
%3’lük paya sahip olan Türkiye’de kifli bafl›na cam
ambalaj tüketimi 7 kg/kifli’dir. Bu oran Bat›
Avrupa’da 40 kg/kifli, AB-15 ülkelerinde ise 46
kg/kifli düzeyindedir. Bu durum cam ambalaj için
önemli bir büyüme potansiyeli yaratmaktad›r.
Önümüzdeki y›llarda dünyada henüz doygunlu¤a
ulaflmam›fl g›da ve içecek sektörlerinde yeni
yat›r›mlar, birleflmelerin getirece¤i canl›l›k ve artan
ürün çeflitlili¤ine ba¤l› olarak gerek toplam tüketim
gerekse kifli bafl›na tüketim de¤erlerinde art›fl
beklenmektedir.

Anadolu Cam yurtiçi cam ambalaj üretim
faaliyetlerini en ileri teknoloji ile üretim yap›lan
Topkap›, Mersin ve Çay›rova tesislerinde
gerçeklefltirmektedir. Tesislerde g›da, su-madensuyu,
meflrubat-meyvesuyu, süt, bira, flarap ve di¤er yüksek
alkollü içecekler ile ecza ve kozmetik sektörlerine
yönelik de¤iflik hacim ve flekillerde beyaz, yeflil ve
bal renkli üretim yap›lmakta, hafiflefltirme ve hat
üzerinde renklendirme gibi ileri yöntemler
kullan›lmaktad›r.

Cam ambalaj sat›fllar›, 2004 y›l›nda yurtiçinde %6
büyüme kaydederek, tarihinde ilk kez 500 bin ton
sat›fl baraj›n› aflm›flt›r. Sat›fllar içinde en büyük pay›
maden suyu sektörü oluflturmufl, bir önceki y›la göre
%28’lik art›fl sa¤lanm›flt›r. Cam ambalaj› a¤›rl›kl›
olarak küçük hacimde kullanan meflrubat ve
meyvesuyu sektörlerine yönelik yeni ürün gelifltirme
faaliyetleri devam etmifltir. G›da sektöründe yeni
ürünlerle yeni pazarlara aç›lma y›l› olmufl, ihracat
yapan dolumcu g›da firmalar›na yap›lan sat›fllarda
%4,5 art›fl sa¤lanm›flt›r.

Tekel’in özelleflmesi ile yüksek alkollü içki sektörü
yeni bir görünüme bürünmüfl ve sektöre yeni firmalar›n
girece¤i göz önüne al›narak talepleri karfl›lamak
amac›yla tasar›m ve ikincil uygulama çal›flmalar› h›z
kazanm›flt›r.

Yurtiçinde üç tesisle ulafl›lan 550.000 ton/y›l
kapasiteye, 50.000 ton/y›l kapasite ile Gürcistan
Mina Fabrikas›, Rusya Federasyonu’nda üç f›r›nla
320 bin ton/y›l kapasiteye ulaflan Ruscam
Gorohovets Fabrikas› ve 80.000 ton/y›l kapasiteye
sahip olan birinci f›r›n›yla Ruscam Pokrovsky Fabrikas›
eklendi¤inde Anadolu Cam’›n toplam fiili kapasitesi
1 milyon ton/y›l’a ulaflm›flt›r.

Yurdumuzun önemli do¤al zenginliklerinden olan, özellikle yeflil
renkli ve geri dönüflsüz fliflelerde pazara sunulan madensuyu, giderek
hak etti¤i ilgiyi daha çok görmektedir.

Türkiye’de a¤›r alkollü içki
üretiminin özelleflmesi bu
sektöre çeflitlilik getirmifl ve
sektörde bafllayan rekabet
yeni ihtiyaçlar› do¤urmufltur

Tek içimlik cam ambalajlar
özellikleriyle dolumcuya ve
tüketiciye yüksek fiyat – fayda
dengesi sunmaktad›r.

Bununla birlikte yurtiçindeki üretim - sat›fl da¤›l›m›,
özellikle madensuyu ve bira sektöründeki art›fl yeni
kapasite ihtiyac›n› do¤urmufltur. Son üç y›ld›r ithalat
deste¤i ile karfl›lanmakta olan talebe cevap vermek
için yeni bir kapasitenin devreye al›nmas› ve
ekonomik ömrünü dolduran Çay›rova Fabrikas›’n›n
yeni bölgeye tafl›nmas› planlanm›flt›r. Yeni tesisin
gerek pazara yak›nl›k, gerekse hammadde lojisti¤i
aç›s›ndan elveriflli konumda olmas› nedeniyle Bursa
Yeniflehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmas›
uygun bulunmufltur. Yat›r›m 40 milyon USD harcama
ile gerçeklefltirilecek ve 2005 y›l› sonlar›nda
iflletmeye al›nacakt›r.



Anadolu Cam, faaliyetlerinin co¤rafi çerçevesini
Rusya Federasyonu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler,
Do¤u Avrupa ve Ortado¤u olarak tan›mlam›fl ve bu
bölgelerde önde gelen bir ambalaj tedarikçisi olma
ve geniflleme stratejisini benimsemifltir. Halen faaliyet
gösterilmekte olan Gürcistan ve Rusya Federasyonu
pazarlar›n›n yan› s›ra de¤inilen bölge tümüyle stratejik
önem tafl›makta, buralarda potansiyel iflbirli¤i ve
ortakl›k imkanlar› de¤erlendirilmektedir.

Grubun ilk yurtd›fl› yat›r›m› olan Mina’n›n Gürcistan
pazar›ndaki pay› %69 düzeyindedir. Yurtiçi pazarda
bira ve madensuyu sektörleri taleplerinin tamam›n›
flampanya ve alkolsüz içecekler sektörü taleplerinin
de önemli bir k›sm›n› karfl›lamaktad›r.

Toplulu¤un  yaflamsal co¤rafyas›nda Rusya
Federasyonu geçmifli, büyüklü¤ü, at›l›mc›l›¤› ve
potansiyeli ile çok özel bir konumdad›r. Bu pazara
yönelik büyüme stratejisi ‘pazarda zaman›nda
büyümek ve pazar› gelifltirerek en büyük tedarikçi
olmak’ fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bu strateji
do¤rultusunda, yat›r›mlar›n özellikle uluslararas› bira
üreticilerinin yo¤unlaflt›¤› bölgelerde yap›lmas›
benimsenmifltir.

Anadolu Cam Rusya Federasyonu’ndaki yat›r›mlar›na
2001 y›l›nda Vladimir bölgesinde Ruscam
Gorohovets Fabrikas› ile bafllam›fl birinci f›r›n
yat›r›m›n›, ikinci ve üçüncü f›r›n yat›r›mlar› izlemifl ve
tesis bugün itibariyle 1 milyar adet/y›l üzerinde bir
kapasiteye ulaflm›flt›r.

Tasar›m, dekor, kalite kriterleriyle farkl›laflt›r›lan cam ambalaj ürün
yelpazesi ile Türkiye’nin önde gelen markalar›n›n aynas› olmufltur.
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Fabrika a¤›rl›kl› olarak Merkez Bölge’deki bira
üreticilerine yönelik üretim yapmakta ve yerel-yüksek
kaliteli bira pazar›n›n nitelikli ve özel tasar›ml› flifle
talebini karfl›lamaktad›r.

Rusya Federasyonu’nda yat›r›mlara devam edilmifl
Vologda bölgesinde bulunan Ruscam Pokrovsky
Fabrikas› 2004 y›l› bafl›nda sat›n al›nm›flt›r. Mevcut
f›r›n›n modernizasyonu için 3,5 milyon USD yat›r›m
yap›lm›flt›r. Ruscam Pokrovsky’nin sat›n al›nmas›yla birlikte,
Anadolu Cam y›ll›k ortalama %5 büyümekte olan

Gorohovets

Pokrovsky

UfaBüyümesini sürdüren Ruscam
gerçeklefltirdi¤i at›l›mlarla Rusya
Federasyonu’nun geliflen bira
sektörünün en büyük tedarikçisi
konumuna yükselmifltir.

Rusya bira pazar›n›n %86’s›n› oluflturan yerel yüksek
ve orta kalite bira pazar›n›n cam ambalaj talebini
karfl›lamay› ve uzun vadede bu pazar kesimini
gelifltirmeyi hedeflemifltir. Sürekli art›fl gösteren talebi
karfl›lamak amac›yla tesiste ikinci bir f›r›n yat›r›m›n›n
2005 y›l›n›n ikinci yar›s›nda devreye al›nmas›
hedeflenmifltir.Yat›r›m tutar› 25 milyon USD
düzeyindedir.

Öte yanda, Rusya Federasyonu bira pazar›
potansiyelini en iyi flekilde de¤erlendirmek ve lojistik
bak›mdan en iyi hizmeti vermek üzere
Baflkortostan’da (Ruscam Ufa) yeni bir cam ambalaj
fabrikas› yat›r›m›na bafllanm›flt›r. Toplam 60 milyon
USD tutar›ndaki iki f›r›nl› bu yat›r›m›n birinci aflamas›
2005 y›l› sonunda, ikinci aflamas› ise 2006 da
iflletmeye al›nacakt›r. Rusya Federasyonu’nda giderek
artan cam ambalaj kapasitesi do¤rultusunda istikrarl›,
kaliteli ve ekonomik kum tedarik etmek amac›yla
Balahna kum tesisine ortak olunmufltur.
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Anadolu Cam ve Omco International’›n ortak giriflimi
olan ve cam kal›plar› üretimi alan›nda faaliyet
gösteren Omco ‹stanbul makina park›n› ileri teknoloji
ürünü tezgahlarla yenilemifltir. Tamamlanan
yat›r›mlarla 2002-2004 döneminde kal›p üretimi %65
artt›r›lm›fl, döküm kalitesindeki iyileflme paralelinde
kal›p ömürleri uzat›lm›flt›r. Verimlilikte bir önceki y›la
göre %10 art›fl sa¤lanm›flt›r.

Türkiye’deki bira pazar› yeni ürünlerle sürekli geliflmekte ve pazara
ilk sunumlarda cam ambalaj özellikle tercih edilmektedir.

Büyüme projelerinin yan› s›ra, modernizasyon
yat›r›mlar› da önemini korumaktad›r. Anadolu Cam
yurtiçi tesislerinde modernizasyon yat›r›mlar›n› 2004
y›l›nda da sürdürmüfltür. Yap›lan gelifltirme çal›flmalar›
ile ürünü hafifletirken albeniyi artt›rma çabas›
sürdürülmektedir. Artan müflteri talepleri
do¤rultusunda sablajl› flifle üretim hatt›n›n kurulmas›,
bask› yetene¤inin gelifltirilmesi ve sleevli ürün
kapasitesinin artt›r›lmas›na yönelik çal›flmalar
tamamlanm›fl ve uygulanmak üzere 2005 y›l›
program›na al›nm›flt›r. Ayr›ca müflterilerle birlikte seri
olarak flifle tasar›m› gerçeklefltirmek ve örnek flifle
arflivi oluflturmak amac›yla planlanan tasar›m merkezi
tamamlanmak üzeredir.

Yeni ürün gelifltirme çal›flmalar›na 2004 y›l›nda da
devam edilmifltir. Bu çerçevede 365 adet yeni ürün
amaçl› flifle tasar›m› ve 81 adet ürün amaçl› kal›p
tasar›m› gerçeklefltirilmifltir. 2005 y›l›nda da 300’den
fazla yeni ürün amaçl› flifle tasar›m› ve 60’dan fazla
ürün amaçl› kal›p tasar›m› yap›lmas› hedeflenmektedir.

Anadolu Cam 2005 – 2006 döneminde h›zl› bir
büyüme sürecine girecektir. Yukar›da de¤inilen
yat›r›mlarla cam ambalaj üretim kapasitesi %50
art›flla 1,5 milyon ton düzeyine ulaflacakt›r. Üretimin
yar›s›n› Rusya Federasyonu’nda gerçeklefltirece¤i
gibi, bu ülkenin lider cam ambalaj üreticisi konumuna
da yükselecektir.

Rusya Federasyonu’nun dinamik cam ambalaj pazar›,
Anadolu Cam liderli¤inde geliflmekte ve gelecek için
büyük f›rsatlar sunmaktad›r. Ayr›ca, yeni iflbirli¤i ve
ortakl›k aray›fllar› sürdürülmektedir.

Anadolu Cam, yaflamsal co¤rafyas›n›n sundu¤u genifl
f›rsatlar› de¤erlendirerek büyümek ve dünyan›n say›l›
cam ambalaj tedarikçilerinden biri olmak kararl›l›¤›
içindedir.

Grubun döküm alan›nda faaliyet gösteren flirketi
Ferro Döküm a¤›rl›kl› olarak otomotiv sektörüne
yönelik üretim yapmaktad›r. Yurtiçi otomotiv
sektöründeki toparlanmayla birlikte flirket sat›fllar›n›n
%48’ini yurtiçi pazara yönelik, %52’sini de ihracat
ve ihracat amaçl› olarak gerçeklefltirmifltir. Kifli bafl›na
üretimde bir önceki y›la k›yasla %20 art›fl sa¤lam›flt›r.

Renault

M Ferguson Ford

Ferro Döküm, özellikle otomotiv sektöründe uluslararas› kurulufllarla
iflbirli¤ini artt›rarak sürdürmüfltür.

Grubun kal›p üretimi konusunda faaliyet gösteren kuruluflu Omco
‹stanbul yüksek kaliteli cam ambalaj ve cam ev eflyas› kal›plar›
üretimine devam etmifltir.
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kimyasallar

Çevreye
insan

sa¤l›¤›na
ve

güvenli¤e
karfl›

sorumluyuz

Kimyasallar›n tüm ürün gruplar›nda gelifltirme, maliyetleri rekabet edilebilir düzeyde tutma ve çevre koruma gerekliliklerine uyma
çal›flmalar› yo¤unlukla sürdürülmektedir.

Yurtiçi ve yurtd›fl› ihtisas fuarlar›na genifl kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Böylece müflteri iliflkileri
ve sat›fl gelifltirme faaliyetleri güçlendirilerek sürdürülmüfltür.

Soda Sanayii ‘Üçlü Sorumluluk’ kapsam›nda fabrikalar›n›  halk›n
ziyaretine açm›flt›r. ‹nsan sa¤l›¤›, güvenlik ve çevre gözetilerek
üretim yap›ld›¤› kamuoyuyla paylafl›lm›flt›r. Tannig Tech-‹talyaIPE ABD/OxyvitDeri Fuar›-‹stanbul

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Kimyasallar Grubu
Kombine Göstergeleri* (UFRS)

* Soda Sanayii d›fl›nda Cam Elyaf, Camifl Madencilik, Madencilik
San ve Tic., Camifl Egypt, Oxyvit Kimya, Camifl Elektrik ve
Camifl Lojistik’i de kapsamaktad›r.

428
211

58
1

15
68

(28)
558
736

11
2.158

421
207

71
16
30
77

5
538
744

71
2.192

m USD
Net sat›fllar
Yurtd›fl› gelirler
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net kâr

FAVÖK
Net finansal borç
Özsermaye
Toplam varl›klar
Yat›r›mlar
‹nsangücü

2004 2003

Soda Sanayii
Konsolide Göstergeleri* (UFRS)

*Soda Sanayii, fiiflecam Bulgaria Ltd.’i kapsamaktad›r.

229
158

24
(10)

1
25

(10)
262
340

5
898

234
154

25
(10)

3
18

5
261
364

15
981



Dünya pazarlar›ndaki olumlu konjonktür ve fiyat
art›fllar› gelece¤e güveni artt›rmaktad›r. Do¤algaza
geçifl 2005 ortalar›nda maliyet düflüflü getirecektir.

Soda Sanayii, dünya soda pazar›nda özellikle
2004 y›l›n›n ikinci yar›s›nda etkisini artt›ran bir
yükselme trendi ile olumlu bir sürece girmifltir. Soda
girdisi kullanan sektörlerde yaflanan canlanma ve
beklenen büyüme, talep art›fl›n› desteklemifl, sat›fl
fiyatlar›nda önemli iyileflmeler gerçekleflmifltir. Rusya
ve Çin baflta olmak üzere, baz› bölgesel pazarlarda
talebin h›zla artmas›, yerel üreticilerin kapasitelerini
daha çok kendi iç pazarlar›na yöneltmelerine yol
açmaktad›r. Bu geliflme, ihracat› katma de¤eri yüksek
pazarlara yönlendirme ve gelirleri artt›rma imkan›
sa¤lam›flt›r.

Soda üretim maliyetinde enerjinin çok önemli bir
pay› vard›r. Birçok sanayi girdisinin yan› s›ra 2004
y›l›nda petrol fiyatlar›n›n da h›zl› ve sürekli bir art›fl
göstermesi Soda Sanayii için ciddi bir olumsuzluk
yaratm›flt›r. Özellikle alternatifsiz yak›t olarak
kullan›lan fuel-oil’in bir sanayi girdisi olarak çok
yüksek düzeylerde vergilenmesi dayan›lmaz yükler
oluflturmufltur. Bu durum gözetilerek maliyet düflürme
ve verimlilik art›fl› yönünde önlemler üzerinde
yo¤unlafl›lm›flt›r. Do¤algaz›n 2005 y›l› ilk yar›s›nda
Mersin’de kullan›ma haz›r duruma gelmesi
beklendi¤i için öncelikle tesislerin do¤algaza
dönüflümü için gereken yat›r›m tamamlanm›flt›r.
Do¤algaz kullan›m›na geçildi¤inde hem maliyet
yönünden bir rahatlama, hem de çevre aç›s›ndan
avantaj sa¤lanm›fl olacakt›r.

Öte yandan Camifl Elektrik, Mersin’de do¤algaz
kullanan  bir kojenerasyon santrali yat›r›m›na
bafllam›flt›r. Bu yat›r›mda, Soda Sanayii’nin  yüksek
miktarda buhar kullan›m›n›n kojenerasyon yoluyla
elektrik üretiminde sa¤lad›¤› teknik avantajlar
de¤erlendirilmektedir. 2006 y›l›nda devreye al›nmas›
öngörülen santral, buhar temin maliyetini daha da
avantajl› hale getirme f›rsat› sa¤layacakt›r. Maliyet
düflürme amac›yla, alternatif girdi kullan›m› da
sürdürülmüfltür. Girdi kullan›m verimlilikleri artt›r›larak,
birim kullan›m düflürülmüfltür. Toplam üretken bak›m
uygulamalar› ile tesis kapasitesinden üst düzeyde
yararlanma sa¤lanm›flt›r.

Sat›fl faaliyetleri kapsam›nda yeni lojistik olanaklar
gelifltirilerek müflteriye sunulan hizmet kalitesi
artt›r›lm›flt›r. Devreye al›nan Çay›rova Liman Deposu
iç pazarda sat›fl etkinli¤ine katk› sa¤lam›flt›r. 2004
y›l›nda Çay›rova Liman› için uluslararas› liman güvenlik
kodu (ISPS) al›nm›flt›r. Bölgesel ihracat pazarlar›nda
yeni kontratlarla sat›fl miktarlar› artt›r›lm›flt›r.
Bulgaristan’daki Sodi ortakl›¤›n›n sa¤lad›¤› soda
miktar› azamî ölçüde de¤erlendirilmifltir. 2004 y›l›nda
Sodi’den a¤›r ve hafif sodan›n yan› s›ra, rafine sodyum
bikarbonat da temin edilmifltir. Sodi’deki yüksek
kapasite kullan›m› ve performans paralelinde bu
ortakl›ktan temettü geliri elde edilmifltir.

Soda Sanayii bünyesinde yer alan Krom Bileflikleri
üretimi faaliyeti baflta deri, a¤aç emprenye, kimya
ve kâ¤›t olmak üzere bir çok sektöre çeflitli
kimyasallar sunmaktad›r. 2004 y›l›nda Çin, Tayvan
ve ‹talya baflta olmak üzere baz› bölgelerdeki üretim
tesislerinin devre d›fl› kalmas›, sektörde arz-talep
dengesi aç›s›ndan iyileflme sa¤lam›flt›r. Bu geliflmenin
yan› s›ra, artan enerji ve girdi fiyatlar›n›n da etkisiyle,
dünya pazarlar›nda ürün fiyatlar› bak›m›ndan önemli
geliflmeler gerçekleflmifltir.

Dünyan›n önemli deri kimyasallar› pazarlar›ndan
Çin’de, yenilenen sat›fl organizasyonu ile sat›fllar
ve pazar pay› önemli ölçüde artt›r›lm›flt›r.

Soda Sanayii çevre kirlenmesinin önlenmesi çal›flmalar›nda sürekli
yeni ad›mlar atm›fl, gerçeklefltirdi¤i yüksek standartlar yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda takdirle karfl›lanm›flt›r.

Kromsan

Soda Fabrikas›
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Di¤er önemli deri kimyasallar› pazarlar›ndan
‹talya’daki etkinli¤in artt›r›lmas› amac›yla yerel üretim
tesisine sahip Cromital SpA firmas› ile öngörülen
ortakl›k konusunda anlaflma sa¤lanm›flt›r. Ortakl›k
fiilen 2005 y›l› ilk yar›s›nda gerçeklefltirilmifl olacakt›r.

Krom bileflikleri üretiminde de girdi kullan›m verimlilikleri
artt›r›larak, birim kullan›mda azalma sa¤lanm›fl, toplam
üretken bak›m uygulamalar› ile üretim kapasitesi en
üst düzeyde de¤erlendirilmifltir.

Soda Sanayii genelinde yönetim organizasyonunun
gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar hayata geçirilmifl
ve buna ba¤l› olarak önemli verimlilik art›fllar›
sa¤lanm›flt›r. Dünyada kimya sanayiine özgü, gönüllü
bir uygulama olan ‘Üçlü Sorumluluk’ uygulamas›
kapsam›nda çal›flma ve etkinlikleri sürdürülmüfltür. Bu
alanda, toplumun her kesimi ile aç›k iletiflim
gerçeklefltirilmekte, kamuoyunun do¤ru ve tarafs›z
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için yo¤un çaba
harcanmaktad›r. Bu çal›flmalar, ülke d›fl›nda da ilgi
çekmekte ve yay›nlara konu olmaktad›r. Nitekim,
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC), 2003-2004
Üçlü Sorumluluk y›ll›k raporunda, Soda Sanayii’nin
bu alandaki çal›flmalar›n› tan›tm›flt›r.

Cam Elyaf önderli¤inde 2004 y›l›nda kurulan CTP
Sanayicileri Derne¤i, Türkiye’de CTP malzemelerin
tan›t›m ve kullan›m›n› daha da yayg›nlaflt›rmay›
hedeflemektedir.

Cam Elyaf, 2004 y›l›nda mevcut iki f›r›n›n›n üretim
performans›n› gelifltirmifl, f›r›nlar›nda do¤algaz
kullan›m›na geçerek, çevre sa¤l›¤› ve üretim maliyeti
aç›s›ndan olumluluk sa¤lam›flt›r. Gelifltirme etkinlikleri
sonucu, cam elyaf›nda 10, polyesterde 15 yeni ürün
sat›fla sunulmufltur. Ürünler 6 yeni ülkede çok say›da
yeni kullan›c›ya ulaflt›r›larak, müflteri portföyü
zenginlefltirilmifltir.

Cam Elyaf y›l içinde uluslararas› JEC Kompozit
Malzemeleri fuar›na kat›lm›fl, ayr›ca Avrupa Cam
Elyaf› Üreticileri Derne¤i’ne (APFE) üye kabul
edilmifltir. Cam Elyaf’›n ikinci önemli etkinlik alan›
olan polyesterde, Türkiye pazar›ndaki lider
konumunun güçlendirilerek sürdürülmesi
hedeflenmektedir.

Uzakdo¤uda özellikle Çin pazar›ndaki pay› artt›rmak ve bölgede
kal›c› olmak için kurulan fiiflecam Shanghai, faaliyetlerini krom
kimyasallar› ve Topluluk ürünlerinde yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Cam Elyaf bünyesindeki,cam elyaf› ve doymam›fl
polyester reçine üretimlerini gelifltirerek sürdürmektedir.
Bu ürünler, dünya genelinde geleneksel mühendislik
malzemelerini giderek artan oranda ikame eden cam
takviyeli plastik malzemelerin (CTP) temel girdisini
oluflturmaktad›r. CTP uzun vadeli geliflme trendini
korumakta ve buna ba¤l› olarak cam elyaf› ve
polyester talebi de artmaya devam etmektedir. CTP
havac›l›k/uzay/savunma, inflaat, altyap›,
elektrik/elektronik, denizcilik, tafl›mac›l›k ve otomotiv,
tar›m/g›da baflta olmak üzere say›s›z kullan›m
alan›nda günlük yaflama girmektedir.

Cam takviyeli plastik (CTP) ürünlere ve buna ba¤l› olarak cam elyaf›na
talep art›fl trendinin sürmesi, Cam Elyaf’ta yeni ürün gelifltirme
çal›flmalar›na a¤›rl›k kazand›rm›flt›r.
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Kojenerasyon Santrali yat›r›m›na bafllam›fl ve 2006
y›l›nda devreye almay› hedeflemifltir. Yat›r›m
tamamland›¤›nda flirketin elektrik üretimi dört kat›na
ç›kacak ve Toplulu¤un enerji gereksinimi karfl›land›¤›
gibi piyasaya sat›fl da yap›lacakt›r. Kurulufl
Türkiye’nin liberalleflen enerji piyasas›ndaki f›rsatlar›
ayr›ca izleyerek de¤erlendirmektedir.

Mersin Kojenerasyon Santrali sadece elektrik
üretimini artt›rmayacak, at›k buhar› kullanacak
olan Soda Sanayii böylece önemli bir rekabet
avantaj› da elde edecektir.

Oxyvit Kimya’n›n üretti¤i Vitamin K3 hayvan
yemlerinde katk› maddesi olarak kullan›lan,
dolay›s›yla yem üreticilerince ve bu sektöre
hammadde haz›rlayan uluslararas› büyük üreticilerce
kullan›lan bir hammaddedir. Vitamin K3 ve türevlerine
olan talep, dünya yem endüstrisi ve kanatl› hayvan
besicili¤ine ba¤l› olarak geliflmektedir. Kanatl›
tüketimi, 2004 y›l›nda Asya baflta olmak üzere,
dünyan›n çeflitli bölgelerinde etkili olan salg›ndan
olumsuz etkilenmifltir. Buna karfl›n Oxyvit, sektörde
sa¤lamlaflt›rd›¤› konumu ile pazar pay›n› korumufl
ve sat›fl hedeflerine ulaflm›flt›r.

Camifl Madencilik, Topluluk flirketlerine uygun
kalite ve fiyatta endüstriyel hammadde tedarik
etmeye yönelik faaliyet yürütmektedir. Bu çerçeve
içinde Topluluk flirketlerinin gerek yurtiçi gerekse
yurtd›fl› yat›r›m projelerine gereken deste¤i
sa¤lamaktad›r. Camifl Madencilik, Rusya ve
Bulgaristan’daki cam yat›r›mlar›na yönelik
hammadde projeleri çal›flmas›n› 2005 y›l›nda da
sürdürecektir.  Camifl Egypt, 2004 y›l›nda M›s›r’da,
borosilikat cam› üretiminde kullan›lan kumun üretimini
bafllatm›fl ve ilgili Topluluk kurulufllar›na sunmufltur.

Camifl Madencilik, yurtiçinde cam üreticilerinin
geliflimine koflut olarak, üretim olanaklar›n›
artt›rmaktad›r. Bu amaçla, 2004 y›l›nda yat›r›m›na
bafllanan Bilecik’teki hammadde üretim tesisinin
2005 y›l›nda tamamlanarak devreye al›nmas›
hedeflenmektedir. Uzun vadeli kaynak plan› sürekli
gelifltirilmekte, yeni saha ve kaynak araflt›rmalar›
düzenli olarak sürdürülmektedir. Öte yandan, 2004
y›l›nda yürürlü¤e giren yeni Madencilik Yasas› ve
sektör üzerindeki etkileri de yak›ndan izlenmektedir.

Topluluk cam üreticilerine kaliteli elektrik sa¤lamak
amac›yla kurulmufl olan Camifl Elektrik, 2004
y›l›nda ‘otoprodüktör grubu’ statüsünü terk ederek
‘üretim flirketi’ haline dönüfltürülmüfltür. fiirket, mevcut
üç santralinde üretimini sürdürmenin yan› s›ra 47
milyon USD tutar›nda 120 MW’l›k Mersin

Camifl Lojistik, Topluluk flirketlerinin yurtiçi ve yurtd›fl›
tafl›ma organizasyonlar›n› gerçeklefltirmektedir. 2004
y›l›nda, 4,7 milyon ton yurtiçi, 138 bin ton yurtd›fl›
kara ve 1 milyon ton yurtd›fl› deniz nakliyesi
gerçeklefltirerek, toplamda 5,8 milyon ton ifl hacmine
ulaflm›flt›r.

Cam sektörünün hammadde ihtiyac›n› karfl›layan Camifl Egypt’te
faaliyetlerin büyütülmesi çal›flmalar› sürdürülmüfltür.

Camifl Elektrik, Mersin Kojenerasyon Santrali projesini h›zla
gerçeklefltirirken mevcut santralleriyle Toplulu¤a elektrik tedariki
faaliyetini de sürdürmüfltür.
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insan kaynaklar›

fiiflecam, büyümek ve gelece¤ini güvence alt›na
almak bak›m›ndan en önemli varl›¤›n› insan kayna¤›
olarak görmektedir. Bu nedenle insan kayna¤›n›n,
memnuniyeti ve yeterlili¤inin sürekli gelifltirilmesi için
dinamik ve verimli çal›flma ortam› yaratmakta ve
performans› teflvik eden bir politika izlemektedir.

Nitekim, 2004 y›l›nda da uygulamalar bu politika
do¤rultusunda biçimlendirilmifltir. Özellikle son
y›llarda gerçeklefltirilen projelerle ileri düzeylere
ulaflt›r›lan personel yönetim sistemlerinin daha da
gelifltirilmesi gayretleri sürdürülmüfltür.

E¤itim
E¤itim programlar› bir yandan de¤iflen teknolojiye
uyumu kolaylaflt›rmak ve sundu¤u  avantajlar› yüksek
bir etkinlik düzeyinde kullanabilmek amac› ile genifl
bir yelpaze içinde sunulurken, di¤er yandan da
yönetim, örgüt ve bireysel geliflim alanlar›nda zengin
bir çeflitlilik içinde uygulanm›flt›r. Teknik alanda
kontrol teknolojileri ile ilgili pek çok yeni e¤itim
uygulamas›na ek olarak Araflt›rma ve Mühendislik
Hizmetleri ve Analitik Destek Hizmetleri
Müdürlüklerinde görev yapan uzmanlar›n yo¤un

çabalar› ile haz›rlanan ve uygulanan ‘‹leri Cam
Teknolojisi’ e¤itimi teknik e¤itimler aras›nda çok
önemli bir halkay› tamamlam›flt›r.

Süregelen programlar›n yan› s›ra  iki yeni e¤itim
konusu da, kurumlar›n günümüz dinamikleri karfl›s›nda
kendi refleksini oluflturma becerisinin ard›ndaki
de¤iflim trendlerini kavrama ve stratejik düflünme
becerilerini gelifltirmek ad›na haz›rlanan ‘‹fl
Çevresindeki De¤iflimler’ ve ‘Yöneticiler ‹çin Stratejik
Düflünme Becerileri’ konulu e¤itimler olmufltur. Yönetim
becerilerini gelifltirmek amac› ile 35 farkl› konuyu
e-learning metodolojisi ile sunan ve 2003 y›l›ndan
bu yana devam edegelen The MBA Club program›
da, kat›l›mc›lar›n uzun soluklu, yo¤un fakat bir
o kadar da yüksek ö¤renme motivasyonu ile
sürdürdükleri bir e¤itim çal›flmas› olarak
tamamlanm›flt›r. 2004 y›l›nda bafllat›lan bireysel
geliflime dönük bir di¤er önemli e¤itim projesi ise
Toplulu¤un yurtd›fl› yat›r›mlar› ile daha da önem
kazanan yabanc› dil e¤itiminin genifl kapsaml› olarak
ele al›nmas› olmufltur. Bu konuda bilgisayar
teknolojilerinin sundu¤u e- learning olanaklar›ndan
yararlan›lm›flt›r.

Çal›flanlar›n motivasyonunu artt›rmak, aidiyet
duygular›n› gelifltirmek, kiflileraras› iliflki ve
iletiflimi güçlendirmek, k›demi teflvik sistemleri
ve sosyal etkinlikler Toplulu¤un insan kaynaklar›
uygulamalar›n›n temel tafllar›n› oluflturmaktad›r.
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kapsayan bu  sözleflmelerle hem baflta  otomotiv
olmak üzere tüm sektörlerdeki ekonomik geliflmeye,
hem de çal›flma bar›fl›n›n korunarak sürdürülmesine
önemli katk›lar sa¤lanm›flt›r.

Yeni ‹fl Yasas›n›n yürürlü¤e girmesinden sonra
Hükümetin, mevzuat›m›z› ‹LO ve AB mevzuat› ve
standartlar›yla uyumlaflt›rmak amac›yla yürürlü¤e
koymufl oldu¤u yeni yönetmelikleri uygulamak,
Toplulu¤un mali ve ticari iliflkide bulundu¤u
uluslararas› kurulufllar›n, sa¤l›k ve güvenlik alan›ndaki
beklentilerini karfl›layabilmek amac›yla ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i çal›flmalar› daha da gelifltirilerek
sürdürülmüfltür. Bu kapsamda, iflyerlerinde gözlem,
analiz ve teknik ölçümlere, sa¤l›k birimlerindeki
periyodik muayenelere devam edilmifltir. 2004 y›l›nda
ifl kazalar›nda önemli azalmalar sa¤land›¤› gibi
1990 y›l›nda bafllat›lan proje kapsam›nda meslek
hastal›¤› risklerini önleme çal›flmalar› da
sürdürülmüfltür.

En de¤erli varl›¤›m›z olan insan kayna¤›n›n
yarat›c›l›¤›, donan›m›, motivasyonu ve sadakati
parlak bir gelece¤in en önemli güvencesidir

Faaliyet dönemi içinde tüm Toplulukta yürütülen
çeflitli e¤itim çal›flmalar› 43.438 kifli için 114.517
adam.saat düzeyinde gerçekleflmifltir. Bu, insan
gücünün geliflmesine verilen önemin ve vizyonu
gerçeklefltirme yönündeki kararl›l›¤›n aç›k bir
göstergesidir.

Endüstri ‹liflkileri
Endüstriyel iliflkiler, 2004 y›l›nda önemli geliflmelere
sahne olmufl, özellikle 19. Dönem Cam ‹flyerleri
Grup Toplu ‹fl Sözleflmesiyle ilgili olarak yap›lan
çal›flmalar bu dönemin en yo¤un faaliyetlerini
oluflturmufltur. Toplulu¤un ülke ekonomisine ve sosyal
yaflam›na olan etkilerini dikkate alan Hükümet, ba¤l›
13 cam fabrikas› ile ilgili görüflmelerde taraflar
aras›nda uzlaflma sa¤lanamad›¤› için Kristal-‹fl
Sendikas› taraf›ndan al›nan grev kararlar›n› iki kez
ertelemifltir. ‹kinci erteleme süreci içerisinde uzlaflma
sa¤lanarak üç y›ll›k sözleflme imzalanm›fl olup bu
süreçte yaflananlar  hukuksal ve endüstriyel iliflkiler
boyutuyla Türk Endüstriyel ‹liflkileri tarihine  geçecek
izler b›rakm›flt›r.

Bunun d›fl›nda Petrol-‹fl Sendikas› ile Soda Sanayii,
Çimse-‹fl Sendikas› ile Denizli Cam Toplu ‹fl
Sözleflmeleri uzlaflma ile sonuçland›r›larak
imzalanm›flt›r.

Paflabahçe Eskiflehir’de Kristal-‹fl ile Çimse-‹fl 
Sendikalar› aras›ndaki Toplu ‹fl Sözleflmesi yetki
ihtilaf› yarg›ya intikal etmifl oldu¤undan yarg› karar›
beklenilmektedir. Ferro Döküm MESS üyesi olup bu
iflyerimizde MESS ile Türk Metal-‹fl Sendikas›
aras›nda imzalanan Toplu ‹fl Sözleflmesi
uygulanmaktad›r.

Topluluk flirketlerinin yurtiçinde ve yurtd›fl›nda karfl›
karfl›ya bulundu¤u olumsuz rekabet koflullar›na,
dünya genelindeki önemli de¤iflimlere,
zorlay›c› ekonomik ve teknolojik geliflmelere, fiyat-
maliyet dengesindeki  güçlüklere karfl›n, her zaman
oldu¤u gibi sorumluluk bilinciyle hareket edilerek,
2004 y›l›nda ba¤›tlanan ve yaklafl›k 7500 kifliyi

E¤itim çal›flmalar› ile ilgili olarak da geçti¤imiz y›l,
iflyerlerinde gerçeklefltirilen toplant›larla çal›flanlara
ve müteahhit elemanlar›na sa¤l›k ve güvenlik
konular›nda yo¤un e¤itimler verilmifltir. Mavi yakal›
personele ortam riskleri, koruyucu malzeme kullan›m›
ve teknik emniyet konular›yla, yasal hak ve
yükümlülükleri anlat›lm›fl, sa¤l›k ve güvenli¤in  sosyal
yaflamdaki boyutuna da de¤inilerek çal›flanlar›n ifl
yaflam›nda oldu¤u kadar sosyal yaflamlar›nda da
bilinçlenmelerine katk›da bulunulmufltur.

Topluluk 2005 y›l›nda da, Toplu ‹fl Sözleflmesi
hükümlerinin getirdi¤i hak ve yükümlülükleri eksiksiz
uygulayarak, mevcut ve yeni yürürlü¤e konulacak
yasalara uyum sa¤layarak faaliyetlerini sürdürecektir.

‹nsan kayna¤›n›n sürekli geliflimi için e¤itim çal›flmalar›, iyi çal›flma
koflullar› sa¤lamak için iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda yeni projeler
uygulanmaya konmufltur.
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araflt›rma-teknoloji

mümkün oldu¤unca sorunsuz ve Toplulu¤u gelifltirerek
afl›lmas› ve sürdürülmesinde ciddi bir s›nav
verilmektedir.

Yeni yat›r›mlar›n üretkenlik art›fl› ve yüksek kaliteyi
sa¤layan teknolojilerle sürdürülebilmesi için ergitme
teknolojilerinin yan› s›ra cam›n flekillendirilmesi,
yüzey ifllemleri ve yeni ürünlere yönelen gelifltirme
çal›flmalar› da h›zlanm›flt›r. F›r›n tasar›mlar›na yönelik
say›sal modelleme çal›flmalar› bu yo¤un dönemde
de kullan›lmaya devam edilmifl, üretim
operasyonlar›nda giderek rand›man artt›r›c› bir araç
olarak devreye girmeye bafllam›flt›r. Uzun y›llar›n
problem çözme prati¤i ve deneyimi yeni ülkelerde,
yeni flartlarda ortaya ç›kan sorunlar› bertaraf etmekte
kullan›lmaya bafllanm›fl ve tüm hammadde, donan›m,
insan kayna¤› ve endüstriyel/kültürel altyap›
farkl›l›klar›na ra¤men, üretim süreçlerinin devreye
al›nmas›nda ve iflletilmesinde kayda de¤er bir sorunla
karfl›lafl›lmam›fl, teknoloji aktar›m› girilen pazarlara
yatay ve dikey entegrasyonda teknolojik s›çramay›
en ileri düzeye tafl›yacak flekilde baflar› ile
gerçeklefltirilmifltir.

‘Yaflamsal Co¤rafya’ ifadesinin yaflam buldu¤u
yo¤un büyüme ve idame yat›r›mlar› ile Topluluk
bünyesinde yeni alana kurulan ya da her biri kapsam
olarak yeni bir tesisin kurulmas›na efl anlaml› olan
so¤uk tamirlerle ilgili tasar›m, projelendirme, montaj
ve iflletmeye alma çal›flmas›n›n yap›ld›¤› cam ergitme
f›r›n› say›lar› yeni bir rekor k›rarak 17 olmufltur.

Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Gürcistan’da
geliflen yurtd›fl› yat›r›mlarda faaliyette bulunan f›r›n
say›s› 2004 y›l› içinde 7’ye ulaflm›flt›r. Bulgaristan
ve Romanya’n›n 2007 y›l›nda Avrupa Birli¤i
üyelikleri, Türkiye’nin üyelik görüflmelerine bafllama
tarihi almas› olgular› da Toplulu¤un yurtd›fl›nda
geniflleme at›l›mlar›na farkl› bir anlam yüklemektedir.
Çok-ülkeli, çok-kültürlü, uluslararas› niteli¤i giderek
artan fiiflecam Toplulu¤u, tüm ifl süreçleri ve
düzeylerde bu kabuk de¤iflimini gerçeklefltirmekte,
yo¤un rekabetin yafland›¤› endüstriyel sektörde,
global bir oyuncu olman›n gereklerini yerine
getirmektedir. Bu yat›r›m ve yerleflme sürecinin, gerek
insan kaynaklar› yönetimi gerekse de teknolojik
bilginin aktar›m› ve gelifltirilmesi aç›lar›ndan

fiiflecam, bir k›sm›n› Ar-Ge çal›flmalar› ile gelifltirdi¤i teknolojilerle modern yap› ve araçlar için nitelikli cam kaplamalar› üretmektedir.

Cam›n fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
izlenmesi ve farkl› renklerin tasar›mlanmas›nda
nitelikli iflgücünün yan› s›ra geliflmifl analitik
teknikler de önemli rol oynamaktad›r.
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Teknik bilgi birikimi ve çok sektörlü, çok disiplinli
üretim altyap›s›ndan kaynaklanan sinerji, yeni
projelerin baflar›yla tamamlanmas›na çok önemli
katk›larda bulunmaktad›r.

Say›sal modelleme, üretim sürecinin hemen her
aflamas›n›n anlafl›lmas›n› ve giderek kontrolünü
olanakl› hale getirdi¤i için üretkenlik art›fllar›n›n can
al›c› unsuru olmakla kalmay›p, teknoloji gelifltirme
kapasitesinin vazgeçilmez bir  bileflenini
oluflturmaktad›r. fiiflecam’›n bu alanda zenginleflen
birikimi sürekli olarak teknolojinin farkl› ad›mlar›n›n
ele al›nmas›na olanak sa¤lamaktad›r.

Say›sal modellemede 2004 y›l›nda öne ç›kan
bafll›klar aras›nda; • Cam f›r›nlar›nda NOx
emisyonlar›n› azaltmak amac›yla  uygulanan
kademeli yakman›n modellenmesi, • F›r›n Rejeneratör
tasar›mlar› termodinamik performanslar›n›n
gelifltirilmesi, • Forehearth’dan itibaren elyaf
flekillendirme sürecinin kontrolü ve dolay›s› ile
rand›manlar›n›n artt›r›lmas›, • Düzcamlarda bükme
ve temperleme ifllemlerinin modellenmesi say›labilir.

Yüzey kaplamalar 2004’te de düzcam ürün gam›na
katma de¤erli yeni ürünler kazand›rmaya devam
etmifl, su tutan, su iten (hidrofobik/hidrofilik) ve
titanyum oksit kaplamalarda prototip ürünler elde
edilmifl, ayd›nl›k ortamlarda etkin günefl kontrolü
sa¤layan ve alt cam rengini yans›tma rengine
tafl›yarak de¤iflik bir estetik görüntü sergileyen yine
titanyum oksit esasl› yeni günefl kontrol ürünleri
gelifltirilmifltir. Sol-jel alan›nda bask› boyalar›nda
elde edilen sonuçlar ambalaj üretiminde maliyet
düflüflü potansiyeli yaratmaya devam etmektedir.
Buna karfl›l›k yar›-ileten özellikli anataz faz›nda
titanyum oksit malzemenin, düflük s›cakl›k sol-jel
ifllemiyle üretimi, patent korumas› gerektirecek ciddi
bir teknolojik yenilik potansiyeli olarak günefl pilleri
gelifltirme çal›flmalar›na katk›da bulunmaktad›r.

fiiflecam Türkiye’nin bilimsel ve teknik birikimini
sanayide yenilik süreçlerine aktararak yaln›zca
bugünü de¤il, global bir kurulufl olma yolunda uzun
vadeli gelece¤i de güvenceye almak amac› ile
gelece¤in sektörlerinde, gelece¤in ürünlerine yönelik
çal›flmalar›n› sol-jel kaplamalardan günefl pillerine,

eletrokromik camlardan, bu  uygulamalarda altl›k
olarak kullan›lan saydam iletken kaplamalara birçok
alanda sanayi-üniversite iflbirli¤ini artan projelerle
gerçeklefltirmeye devam etmektedir. TÜB‹TAK-MAM
ile çevre dostu bak›rs›z ve kurflunsuz ayna üretimi
teknolojisi uygulama aflamas›na gelmifl ve deneme
üretimi gerçeklefltirilmifltir.

Endüstriyel üretim süreçlerinde ölçü-kontrol araçlar›
bilindi¤i gibi süreç kontrolü ve üretkenlik art›fllar›nda
vazgeçilmez teknolojilerdir. Yine fiiflecam ve
TÜB‹TAK–MAM, çeflitli üretim aflamalar›nda
kullan›labilecek hat üstü gerilim ölçme cihaz›, cam
f›r›n› seviye ölçme cihaz›, hata tespit cihaz› gibi
birçok opto-elektronik cihaz› birlikte baflar›yla
gelifltirmifl ve imalatta devreye alm›fl, bir ço¤unu da
çal›flma program›na dahil edilmifltir.

D›fl ülkelerde yat›r›mlar›  ve dünya pazarlar›nda
rekabet eden ürünleri ile birlikte tüm teknik destek
hizmetlerinin uluslararas› kabul gören belgelenmifl
laboratuvar yoluyla yap›lmas› daha da önem
kazanm›flt›r. Bugüne kadar TSE önderli¤inde yurtiçi
kapsamda yürütülen çal›flmalar, yeni kurulan Türk
Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ile uluslararas›
kapsamda yürütülmeye devam edilmifl, AB adayl›k
sürecinde ön s›rada yer alacak  bu konuya gerekli
önem verilmifltir. Yine AB adayl›k sürecinde ‘tek
pazar’ olgusuna hizmet eden CE iflaretlemesi için,
inflaat malzemeleri ba¤lam›nda haz›rl›klar
sürdürülmüfltür.

Düzcam üretiminde f›r›n atmosferinin matematiksel modellemesi.

Cam üretiminde flekillendirme öncesi ›s›l homojenizasyonun sa¤land›¤›
‘forehearth’ bölgesinin matematiksel modellemesi.
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Çevre koruma konusundaki yaklafl›m›n temel
unsurunu, kirlili¤in kayna¤›nda önlenmesi veya
azalt›lmas›na iliflkin birincil önlemler oluflturmaktad›r.

Çevre kayg›lar›n›n tart›fl›lmaz bir biçimde dünya
gündemine oturdu¤u günümüzde, çevre koruma
ilkesinin stratejik yönetim unsurlar›ndan biri oldu¤unun
alt›n› çizen fiiflecam Çevre Politikas›, Topluluk üretim
flirketlerindeki faaliyetlerin bu esasla sürdürülmesini
hedeflemektedir. Çevre faaliyetlerinin yönetimi ve
çevre performans›n›n sürekli iyilefltirilerek
gelifltirilmesine yönelik bütün çal›flmalarda, Çevre
Yönetim Sistemi uygulamas› temel al›nmaktad›r.

Enerjinin yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir sektör olmas›
nedeniyle ortaya ç›kan çevre etkilerini azaltmak
üzere çal›flmalara yön veren prensiplerin bafl›nda
temiz yak›t kullan›m› ve enerji tasarrufu gelmektedir.
Temini mümkün olan her yerde do¤algaz›n
kullan›lmas›, sürekli yap›lan enerji etütleri, tüm tasarruf
imkanlar›n›n de¤erlendirilmesi, at›k gazlar›n yüksek
s›cakl›¤›ndan faydalanarak buhar/s›cak su elde
edilmesi, yeni tasarlanan bütün cam f›r›nlar›nda
‘LoNOx burner’lara geçilmesi, kademeli yakma
tekni¤inin uygulanmas›yla NOx emisyonlar›n›n
azalt›lmas›na yönelik model çal›flmalar›
gerçeklefltirmektedir. Çevre riski oldu¤u belirlenen
tasar›mlar›n, proseslerin, hammadde veya yard›mc›
maddelerin alternatifleriyle de¤ifltirilmesi al›nan di¤er
önlemlerdir. Bu kapsamda, Mersin Bölgesi’ne
do¤algaz›n getirilmesine yönelik yo¤un çabalar
sonuçlanm›flt›r. Proseslerin do¤algaza dönüflüm
maliyeti 3,8 milyon USD mertebesinde olmufltur.

Öncelikli hedef kirlili¤i kayna¤›nda önlemek olmakla
birlikte, bunun sa¤lanamad›¤› durumlarda, ar›tma
teknolojileri kullan›larak ikincil önlemlerle kirlili¤in
azalt›lmas› sa¤lanmaktad›r. Bu amaçla proses
kaynakl› at›k sular›n ve baca gazlar›n›n çevreye
uyumlu deflarj›n›n sa¤lanmas› için, yeni tesislerde
gerekli ar›tma tesisleri devreye al›nmakta mevcut
tesislerde kurulu olan ar›tma tesislerinin performanslar›
izlenmekte, iyilefltirilmekte, sürekli geliflmeyi sa¤lamak
üzere ulafl›labilir en iyi teknolojiler yak›ndan
izlenmektedir.

Bu kapsamda 2004 y›l›nda mevcut tesislerin çevre
performans›n›n artt›r›lmas› için yap›lan çal›flmalar›n
yan› s›ra, yeni yat›r›mlar ve proseslerle birlikte
devreye al›nan ar›tma tesislerinin toplam bedeli 6.5
milyon USD seviyesinde gerçekleflmifltir.

Topluluk üretim flirketlerinin rekabet gücü ve birikim
yeteneklerini korumak amac›yla, ülkemiz çevre
mevzuat› kapsam›ndaki yasal düzenlemelerin,
endüstrinin gerçekleri ile uyumlu, ülke ç›karlar›n›
gözetecek ve sürdürülebilir büyümenin bir parças›
olacak flekilde oluflturulmas› için aktif katk›lar devam
etmektedir. Bu amaçla AB Mevzuat› ve Dünya
Bankas› kriterleri yak›ndan izlenmekte, üyesi olunan
ulusal ve uluslararas› kurulufllar›n›n çevre alt
komitelerindeki çal›flmalara kat›l›narak ulusal ve
uluslararas› uygulamalar ve esaslar› konusundaki
bilgi birikiminin oluflmas› sa¤lanmaktad›r. Ülkemizin
2004’te taraf oldu¤u ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve
Sözleflmesinin gereklerini yerine getirmek için
bafllat›lan çal›flmalara kat›l›nm›fl, özellikle ülke
emisyon envanterinin haz›rlanmas› konusunda
yürütülen endüstriyel sektör esasl› çal›flmalara katk›da
bulunulmufltur.

çevre
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Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na

Uygun Olarak Haz›rlanan Konsolide Mali Tablolar›





BA⁄IMSIZ  DENET‹M RAPORU

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.’nin (“fiirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Topluluk”) 31 Aral›k 2004 tarihi
itibariyle haz›rlanan konsolide bilançosu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir, özsermaye de¤iflim ve nakit
ak›m tablolar›n› denetlemifl bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Türk paras›n›n sat›n
alma gücüyle ifade edilmifltir. Haz›rlanan bu mali tablolardan Topluluk yönetimi sorumludur. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z
denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

2. Denetimimiz, Uluslararas› Denetim Standartlar›’na uygun olarak yap›lm›flt›r. Bu standartlar, denetimin mali tablolarda
önemli bir yanl›fll›¤›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yap›lmas›n›
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolardaki tutarlara ve aç›klamalara baz olan kan›tlar›n incelenmesini içerir. Denetim,
ayn› zamanda, uygulanan muhasebe ilkelerinin ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve genel
olarak, mali tablolar›n sunumunun de¤erlendirilmesini de içerir. Denetimimizin, beyan etti¤imiz görüflümüze makul bir baz
teflkil etti¤i kan›s›nday›z.

3. Aktif bir piyasada oluflmufl piyasa fiyat› bulunmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit
edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ekli konsolide mali tablolarda, endekslenmifl maliyet de¤erleri ile gösterilmifltir.
Aktif piyasa fiyat› bulunmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n güncel bir tarih itibariyle ba¤›ms›z flirket de¤erleme
çal›flmalar› bulunmad›¤›ndan kal›c› de¤er düflüklü¤ü oldu¤una iliflkin somut veriler bulunmamaktad›r. Bu nedenle bu finansal
varl›klar için herhangi bir de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lmam›flt›r.

4. Görüflümüze göre, yukar›da üçüncü paragrafta aç›klanan hususun muhtemel etkileri haricinde, iliflikteki konsolide mali
tablolar, Toplulu¤un 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›
ve nakit ak›mlar›n›, bütün önemli taraflar›yla Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak arz etmektedir.

DENET‹M SERBEST MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Hüseyin Gürer
Sorumlu Ortak Bafl Denetçi
‹stanbul, 31 Mart 2005



Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2004 ve 2003 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilançolar›
(Tutarlar, Türk Paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir.)

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

31 Aral›k 31 Aral›k
VARLIKLAR Not 2004 2003

Dönen Varl›klar

Nakit ve nakit benzeri kalemler 4 388.058.540 197.985.053
Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar 5 2.750.235 696.461
Ticari alacaklar (net) 6 353.738.989 325.822.105
‹liflkili flirketlerden alacaklar 7 765.642 759.214
Stoklar (net) 8 367.241.607 349.789.726
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (net) 9 34.189.083 28.516.888

Dönen Varl›klar Toplam› 1.146.744.096 903.569.447

Duran Varl›klar

Finansal duran varl›klar (net) 10 383.392.080 391.054.681
Pozitif flerefiye (net) 11 20.764.871 23.160.564
Negatif flerefiye (net) 12 (178.844.673) (186.814.044)
Maddi duran varl›klar (net)  13 2.360.503.034 2.353.796.218
Maddi olmayan duran varl›klar (net)  14 6.058.817 5.907.089
Di¤er alacaklar ve duran varl›klar 15 1.088.120 992.914

Duran Varl›klar Toplam› 2.592.962.249 2.588.097.422

Varl›klar Toplam› 3.739.706.345 3.491.666.869
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31 Aral›k 31 Aral›k
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE Not 2004  2003

K›sa Vadeli Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar 16 339.818.652 290.376.719
Ticari borçlar (net) 17 105.588.770 102.535.819
‹liflkili flirketlere borçlar 7 7.335.676 5.206.719
Al›nan siparifl avanslar› 5.731.812 6.357.259
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› 18 50.789.899 64.374.217
Ödenecek kurumlar vergisi 19 17.223.871 40.076.281

K›sa Vadeli Yükümlülükler Toplam› 526.488.680 508.927.014

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar 16 253.633.074 258.668.818
Di¤er uzun vadeli borçlar 975.205 42.201
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 20 120.757.042 121.119.755
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü (net) 19 204.017.950 192.714.598

Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam› 579.383.271 572.545.372

Toplam Yükümlülükler 1.105.871.951 1.081.472.386

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar
Sermaye ve yedekler 21 581.138.349 528.323.025
Dönem kâr› 21 60.754.324 71.887.573

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar Toplam› 641.892.673 600.210.598

Özsermaye
Sermaye 23 423.500.000 285.000.000
Sermayeye yap›lan düzeltme 23 20.500.402 137.577.657
Emisyon primi 23 5.457.477 5.027.503
Yasal yedekler 23 221.458.122 197.622.837
Yabanc› para çevrim farklar› (1.717.351) 731.652
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan gelen de¤erleme fonlar› 8.892.311 11.981.366
Birikmifl kârlar 1.126.957.983 972.487.908
Net dönem kâr› 186.892.777 199.554.962

Özsermaye Toplam› 1.991.941.721 1.809.983.885

Yükümlülükler ve Özsermaye Toplam› 3.739.706.345 3.491.666.869

Taahhüt ve yükümlülükler 22

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2004 ve 2003 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilançolar›
(Tutarlar, Türk Paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir.)

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2004 ve 2003 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait Konsolide Gelir Tablolar›
(Tutarlar, Türk Paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir.)

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Not 2004 2003

Net sat›fllar 24 2.185.572.987 2.062.815.158

Sat›fllar›n maliyeti 25 (1.471.491.640) (1.363.664.542)

Brüt kâr 714.081.347 699.150.616

Faaliyet giderleri 26 (399.884.221) (393.315.819)

Faaliyet kâr› 314.197.126 305.834.797

Finansman (giderleri)/gelirleri (net) 27 (11.800.181) 10.952.938

   Di¤er giderler (net) 28 (25.089.605) (53.090.339)

   Parasal kazanç 68.041.735 40.369.437

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kâr 345.349.075 304.066.833

Vergi 19

- Cari vergi gideri (63.068.226) (83.698.650)

- Ertelenmifl vergi (gideri)/geliri (34.633.748) 51.074.352

Ana ortakl›k d›fl› paylar  öncesi  kâr 247.647.101 271.442.535

Ana ortakl›k d›fl› paylar 21 (60.754.324) (71.887.573)

Net kâr 186.892.777 199.554.962

Hisse bafl›na kâr  (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) 3.v 0,46 0,50
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2004 ve 2003 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait
Konsolide Nakit Ak›m Tablolar›
(Tutarlar, Türk Paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir.)

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Not 2004 2003

‹fiLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Net dönem kâr› 186.892.777 199.554.962

Net dönem kâr›n› iflletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›m›na
getirmek için yap›lan düzeltmeler

- Maddi duran varl›klar›n amortisman› 13 304.827.569 239.210.034
- Maddi olmayan duran varl›klar›n amortisman› 14 989.532 1.097.603
- Döneme gelir yaz›lan negatif flerefiye (net) 11-12 (18.392.495) (4.623.898)
- Finansal borçlara iliflkin kur fark› ve faiz tahakkuku 6.206.341 8.406.849
- K›dem tazminat› karfl›l›¤› 20 14.750.467 12.551.966
- fiüpheli ticari alacak karfl›l›¤›ndaki de¤iflim 6 (3.750.419) 2.619.960
- Stok de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndaki de¤iflim 8 178.585 (2.699.301)
- Ana ortakl›k d›fl› paylar 21 60.754.324 71.887.573
- Parasal kay›p/kazanç ile netlefltirilmifl vergi tahakkuku 19 74.371.578 (2.417.640)

‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak›m 626.828.259 525.588.108
- ‹flletme sermayesindeki de¤iflimler 30 (56.503.414) 26.899.318

Faaliyetlerden elde edilen nakit 570.324.845 552.487.426
- Ödenen vergi 19 (85.920.639) (84.983.921)
- Ödenen k›dem tazminat›  20 (15.113.180) (8.548.192)

‹flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 469.291.026 458.955.313

YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
- Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardaki de¤iflim (net) 5 (2.053.774) 8.742.582
- Finansal duran varl›klardaki de¤iflim (net) 10 4.573.546 1.981.431
- Y›l içinde oluflan flerefiye 11-12 12.818.817 180.604.453
- Maddi duran varl›k al›mlar› 13 (343.015.547) (247.901.232)
- Maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 14 (1.146.224) (699.156)
- Sat›lan maddi duran varl›klar›n net defter de¤eri 13 31.481.162 63.324.372
- Sat›lan maddi olmayan duran varl›klar›n net defter de¤eri 14 4.964 158.402
- Yabanc› para çevrim fark› de¤iflimi (2.449.003) (1.409.827)
- Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde gerçekleflen de¤iflim 31 837.798 (326.831)

Yat›r›m faaliyetlerinde (kullan›lan)/elde edilen nakit (298.948.261) 4.474.194

F‹NANSAL FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
- Finansal borçlardaki de¤iflim 38.199.854 (1.769.710)
- Ödenen temettü (21.249.602) -
- Sermaye ve emisyon primindeki art›fl 21.852.719 -
- Ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflim (net) 21 (19.072.249) (399.386.496)

Finansal faaliyetlerde elde edilen/(kullan›lan) nakit 19.730.722 (401.156.206)

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLERDEK‹ NET DE⁄‹fi‹M 190.073.487 62.273.301

DÖNEM BAfiI NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLER 4 197.985.053 135.711.752

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler 4 388.058.540 197.985.053
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2004 ve 2003 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar, Türk Paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir.)

(*) Bu flirketlere ait hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem görmektedir.

 1. Toplulu¤un Yap›s› ve Faaliyet Alanlar›

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Toplulu¤u “Topluluk”, holding flirketi Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. “fiirket” ve hisselerinin
ço¤unlu¤una veya yönetimine sahip bulundu¤u 33 ba¤l› ortakl›k ve 3 müflterek yönetime tabi iflletmeden oluflmaktad›r.

Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalar›ndan biri olan Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (“‹fl Bankas›”) taraf›ndan, 69 y›l önce Türkiye’de kurulmufltur.
fiirket’in hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda 19 y›ld›r ifllem görmektedir. Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. bilanço tarihi itibariyle
fiirket’te %66,1’l›k paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktad›r.

Konsolidasyona dahil edilen flirketler

Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin faaliyet konular›, faaliyet gruplar› ve Toplulu¤un sermayeleri içindeki do¤rudan ve dolayl›
ifltirak paylar› afla¤›da verilmifltir:

fiirket unvan› Faaliyet konusu Kay›tl› oldu¤u ülke Faaliyet grubu

T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. (*) Holding  fiirketi Türkiye Holding
Trakya Cam Sanayii A.fi. (*) Düzcam, oto cam› ve ifllenmifl cam üretimi ve sat›fl› Türkiye Düzcam
Trakya Glass Bulgaria EAD. Düzcam, cam ev eflyas› otomatik üretimi ve sat›fl› Bulgaristan Düzcam
Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve yat›r›m flirketi Hollanda Düzcam
Çay›rova Cam Sanayii A.fi. Buzlu cam üretimi ve sat›fl› Türkiye Düzcam
Paflabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.fi. Cam ev eflyas› otomatik üretimi ve sat›fl›    Türkiye Cam ev eflyas›
Paflabahçe Eskiflehir Cam San.ve Tic.A.fi. Cam ev eflyas› otomatik üretimi ve sat›fl› Türkiye Cam ev eflyas›
Denizli Cam San. ve Tic. A.fi. (*) Soda ve kristal cam ev eflyas› el üretimi ve sat›fl›      Türkiye Cam ev eflyas›
Camifl Ambalaj Sanayii A.fi. Ka¤›t-karton ambalaj üretimi ve sat›fl› Türkiye Cam ev eflyas›
Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi. Cam ev eflyas› perakende sat›fl›     Türkiye Cam ev eflyas›
Paflabahçe Investment B.V. Finansman ve yat›r›m flirketi Hollanda Cam ev eflyas›
Posuda Ltd. Cam ev eflyas› otomatik üretimi ve sat›fl›    Rusya Cam ev eflyas›
Anadolu Cam Sanayi A.fi. (*) Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Türkiye Cam ambalaj
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Gürcistan Cam ambalaj
OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya Cam ambalaj
OJSC Pokrov Glass Plant Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya Cam ambalaj
Balsand B.V. Finansman ve yat›r›m flirketi Hollanda Cam ambalaj
OOO Ruscam Ufa Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya Cam ambalaj
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.fi. Döküm üretimi ve sat›fl› Türkiye Cam ambalaj
Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yat›r›m flirketi   Hollanda Cam ambalaj
Soda Sanayi A.fi. (*) Soda ve krom kimyasallar› üretimi ve sat›fl› Türkiye Kimyasal
fiiflecam Bulgaria Ltd. Soda sat›fl› Bulgaristan Kimyasal
Cam Elyaf Sanayii A.fi. Cam elyaf› ve polyester üretimi ve sat›fl› Türkiye Kimyasal
Camifl Madencilik A.fi. Cam hammaddeleri üretimi ve sat›fl› Türkiye Kimyasal
Camifl Egypt Mining Ltd. Co. Kum tedarikçisi       M›s›r Kimyasal
Camifl Elektrik Üretim A.fi. Elektrik üretimi ve sat›fl› Türkiye Kimyasal
Madencilik San. ve Tic. A.fi. Cam hammaddeleri üretimi ve sat›fl› Türkiye Kimyasal
Camifl Lojistik Hizmetleri A.fi. (*) Lojistik hizmetleri        Türkiye Kimyasal
Cam Pazarlama A.fi. Topluluk ürünlerinin ihracat›       Türkiye Di¤er
Cam Ürünleri ‹flleme San. A.fi. Cam ürünleri ifllenmesi Türkiye Di¤er
Camifl Limited Yurtd›fl› al›m hizmetleri ‹ngiltere Di¤er
fiiflecam Sigorta  Arac›l›k Hizmetleri A.fi. Sigorta acenteli¤i Türkiye Di¤er
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi. Sigorta acenteli¤i Türkiye Di¤er
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31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Do¤rudan Dolayl› Do¤rudan Dolayl›

sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik
fiirket unvan› oran› % oran› % oran› % oran› %

Trakya Cam Sanayii A.fi. 67,07 66,56 65,95 65,43
Trakya Glass Bulgaria EAD.            100,00 66,56 100,00 65,43
Trakya Cam Investment B.V. 100,00 66,56 100,00 65,43
Çay›rova Cam Sanayii A.fi. 68,40 52,74 68,40 52,40
Paflabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.fi. 99,36 90,11 99,36 89,99
Paflabahçe Eskiflehir Cam San. ve Tic. A.fi.            100,00 88,03 100,00 87,91
Denizli Cam San. ve Tic. A.fi.              51,00 40,80 51,00 40,72
Camifl Ambalaj Sanayii A.fi. 100,00 93,93 100,00 93,88
Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi. 100,00 65,83 100,00 65,65
Paflabahçe Investment B.V. 100,00 90,11 - -
Posuda Ltd.fiti. 100,00 90,11 - -
Anadolu Cam Sanayii A.fi. 79,81 78,42 79,81 78,41
JSC Mina 80,64 63,23 80,64 63,23
OOO Ruscam  99,74 40,55 99,74 40,55
OJSC Pokrov Glass Plant 90,89 36,35 - -
Balsand B.V. 51,00 39,99 - -
OOO Ruscam Ufa 100,00 39,99 - -
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.fi. 100,00 71,01 100,00 70,90
Cam Ürünleri ‹flleme San. A.fi. 100,00 90,07 100,00 89,99
Anadolu Cam Investment B.V. 51,85 40,66 51,85 40,66
Soda Sanayii A.fi. 84,92 75,24 84,92 75,02
fiiflecam Bulgaria Ltd. 100,00 75,24 100,00 75,02
Cam Elyaf Sanayii A.fi. 98,35 74,44 98,35 74,15
Camifl Madencilik A.fi. 21,54 16,98 21,54 16,88
Camifl Egypt Mining Ltd. Co. 99,70 16,93 99,70 16,83
Camifl Elektrik Üretim A.fi. 100,00 69,66 100,00 69,17
Madencilik San. ve Tic. A.fi. 100,00 90,05 100,00 89,96
Cam Pazarlama A.fi. 99,66 92,04 99,66 91,98
Camifl Lojistik Hizmetleri A.fi. 69,58 28,80 69,58 28,74
Camifl Limited 100,00 94,65 100,00 94,59
fiiflecam Sigorta  Arac›l›k Hizmetleri A.fi. 100,00 99,81 - -
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi. 100,00 84,62 100,00 84,51

Müflterek yönetime tabi iflletmeler:

Toplulu¤un müflterek yönetimine sahip oldu¤u üç adet iflletme vard›r. Konsolide mali tablolar aç›s›ndan müflterek yönetime tabi iflletmelerin
faaliyet konular›, faaliyet gruplar› ve Toplulu¤un sermayeleri içindeki do¤rudan ve dolayl› ifltirak paylar› afla¤›da verilmifltir:

fiirket unvan› Faaliyet konusu Kay›tl› oldu¤u ülke Faaliyet grubu

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.fi. Vitamin-K üreticisi Türkiye Kimyasal
Omco ‹stanbul Kal›p San. A.fi. Kal›p üretimi ve sat›fl› Türkiye Cam ambalaj
Balkum Ltd. Kum iflleme ve sat›fl› Rusya Cam ambalaj

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Do¤rudan Dolayl› Do¤rudan Dolayl›

fiirket unvan› sahiplik oran› % sahiplik oran› % sahiplik oran› % sahiplik oran› %

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.fi. 50,00 50,00 50,00 50,00
Omco ‹stanbul Kal›p San. A.fi. 50,00 50,00 50,00 50,00
Balkum Ltd. 50,00 50,00 - -

Toplulu¤un konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›klar› not.10’da görülebilir.
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 2. Konsolide Mali Tablolar›n Haz›rlanma Esaslar›

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›ndaki esaslar:

Topluluk ve Türkiye’de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar› defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat›nca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›rlar. Yabanc› ülkelerde kurulmufl olan ba¤l› ortakl›klar›n defterleri ise kay›tl›
bulunduklar› ülkenin yasal mevzuat›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r.

SPK,15 Kas›m 2003 tarihinde Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i yay›mlam›fl
bulunmaktad›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girmifltir. Bununla birlikte, dileyen iflletmeler 31 Aral›k 2003 veya izleyen tarihler itibariyle sona eren y›ll›k veya ara hesap dönemlerinden
bafllamak üzere Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ hükümlerini uygulayabilmektedir.

23 Aral›k 2004 tarihinde yay›mlanan “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤”
(Seri: XI, No: 27) ile Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”e eklenen “Ek  Madde 1”de belirtildi¤i
üzere mali tablo ve rapor ile dipnot formatlar› dahil Kurulca yay›mlanan muhasebe standartlar› aç›klamalar› sakl› olmak üzere, iflletmelerin
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› (“UFRS”) uygulamalar›, Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi hükmündedir.

Buna istinaden Topluluk, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden bafllayarak mali tablolar›n› UFRS’ye uygun olarak
haz›rlamay› ve kamuya aç›klamay› benimsemifltir. Ekli mali tablolar, yasal kay›tlar esas al›narak düzenlenmifl olup, UFRS’ye göre gerçek durumu
göstermek amac›yla Türk paras›n›n sat›n alma gücündeki de¤iflimlerle ilgili olanlar dahil olmak üzere yap›lan baz› düzeltme ve s›n›flamalar›
da içermektedir.

Ekli mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan esaslar afla¤›da ve Not 3’te aç›klanm›flt›r.

Enflasyon muhasebesi:

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, fiirket ve Türkiye’de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar›n›n mali tablolar›n›nda Türk paras›n›n genel sat›n al›m gücündeki
de¤iflmeler nedeniyle yap›lan düzeltmelerde, UMS 29 (“Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”) esas al›nm›flt›r.

UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve genel
fiyat endeksinin kullan›larak daha önceki dönemlere ait bakiyelerin de ayn› birimden gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmas›n›
gerektiren durumlardan biri, üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n, yaklafl›k %100 veya üzerinde olmas›d›r. Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitüsü
taraf›ndan yay›mlanan toptan eflya fiyat endeksi baz al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sona eren üç y›ll›k
dönem için %69,7 olmufltur.

Fiyat endekslerinde yukar›da belirtilen düzeyde art›fl olmamakla beraber, halk›n tasarruflar›n› a¤›rl›kl› olarak yabanc› para cinsinden  tutmas›,
mal ve hizmet fiyatlar›n›n yabanc› para  birimi üzerinden belirlenmesi, faiz oranlar›n›n, ücret ve fiyatlar›n genel fiyat endekslerine ba¤lanmas›,
k›sa vadeli ifllemler de dahil sat›n alma gücündeki kay›plar› karfl›lamak için fiyatlar›n vade fark› konularak belirlenmesi gibi yüksek enflasyon
emarelerinin mevcut bulunmas›  halinde de UMS 29’un uygulanmas› gerekmektedir.

Enflasyona göre yap›lan düzeltmeler, Devlet ‹statistik Enistütüsü taraf›ndan yay›mlanan Toptan Eflya Fiyat Endeksi kullan›larak bulunan katsay›lar
esas al›narak hesaplanm›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan endeks ve katsay›lar afla¤›da
belirtilmifltir:

Tarihler Endeks Katsay›

31 Aral›k 2001 4.951,7 1,6971
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,2971
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,1384
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,0000

Türk Liras›’n›n Amerikan Dolar› ve Euro karfl›s›ndaki y›ll›k de¤ifliminin, Türkiye’deki toptan eflya fiyat endeksiyle karfl›laflt›r›lmas› afla¤›daki gibidir:

Y›llar 2004 2003 2002 2001

ABD Dolar› de¤iflimi (%) (3,9) (14,6) 13,5 114,3
EURO de¤iflimi (%) 4,7 2,4 34,3 105,0
TEFE  (%) 13,8 13,9 30,8 88,6

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan dolar kuru 1 ABD Dolar›= 1,3421 YTL,
1 Euro= 1,8268 YTL’d›r. (31 Aral›k 2003: 1 ABD Dolar›= 1,3958 YTL, 1 Euro= 1,7451 YTL)
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UMS 29 endeksleme ifllemlerinin ana hatlar› afla¤›daki gibidir:

• Bilanço tarihi itibariyle cari sat›n alma gücü ile gösterilenler d›fl›ndaki tüm kalemler ilgili genel fiyat endeksi katsay›lar› kullan›larak
endekslenmifltir. Önceki y›llara ait tutarlar da yine ayn› flekilde endekslenmifltir.

• Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari sat›n alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi tutulmam›fllard›r.
Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak al›nacak veya ödenecek kalemlerdir.

• Parasal olmayan aktif ve pasifler sat›n alma veya ilk kayda al›nma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel
fiyat endeksinde meydana gelen de¤iflikliklerin al›m maliyetlerine ve birikmifl amortisman tutarlar›na yans›t›lmas› suretiyle yeniden
ifade edilmifltir. Böylece sabit k›ymetler, ifltirakler ve benzeri aktifler piyasa de¤erlerini geçmeyecek flekilde al›m de¤erleri üzerinden
endekslenmifltir. Amortismanlar da benzeri flekilde yeniden düzeltilmifllerdir. Özkaynaklar›n içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarlar›n
flirkete kat›ld›¤› veya flirket içerisinde olufltu¤u dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanmas› neticesinde yeniden düzeltilmifltir.

• Bilançodaki parasal olmayan kalemlerin gelir tablosuna etkisi olanlar d›fl›nda gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider
hesaplar›n›n mali tablolara ilk olarak yans›t›ld›klar› dönemler üzerinden hesaplanan katsay›lar ile endekslenmifllerdir.

• Net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluflan kazanç veya kay›p; parasal olmayan aktiflere, özkaynak
kalemlerine ve gelir tablosu hesaplar›na yap›lan düzeltmelerin fark›d›r. Net parasal pozisyon üzerinden hesaplanan bu kazanç
veya kay›p net kara dahil edilmifltir.

30 Aral›k 2003 Tarihli ve 25332 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 5024 say›l› Kanun ile 1 Ocak 2004 Tarihinden itibaren Enflasyon
Muhasebesi Esaslar›n›n uygulanmas›n› esas alan vergi mevzuat› yürürlü¤e girmifltir. Kanunda Toptan Eflya Fiyat Endeksindeki (TEFE) art›fl›n,
son 36 ayda %100’den ve son 12 ayda %10’dan yüksek olmas› halinde kurumlar vergisi matrah›n›n enflasyon muhasebesi düzeltmesini de
dikkate alacak flekilde  hesaplanmas› öngörülmektedir. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle son 36 ayl›k fiyat endeksi art›fl›n %69,7 ve son 12
ayl›k art›fl›n %13,84 olarak gerçekleflmesi nedeniyle, Kanun’da öngörülen enflasyon muhasebesi uygulama flartlar› oluflmufltur. Bu sebeple
dönem vergi karfl›l›¤› VUK’nu hükümlerine uygun olarak hesaplanm›flt›r.

Yeni Türk Liras›:

5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti’nin Para Birimi Hakk›nda Kanun’un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmifl olup, bu tarihten itibaren
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi “Yeni Türk Liras›”(YTL) ve alt birimi ise “Yeni Kurufl” (YKR) olarak tan›mlanm›flt›r. ‹lgili Kanun’un 2.maddesi
ile Türk Liras› yeni para birimi olan Yeni Türk Liras›’na dönüfltürülmüfl ve Türk Liras›’ndan alt› s›f›r kald›r›larak, bir Milyon Türk Liras› eflittir bir
Yeni Türk Liras› (1.000.000 TL= 1 YTL) de¤iflim oran›nda yeni bir de¤er getirilmifltir. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulu’nun MSD-10/832
-43399 say›l› ve 1 Aral›k 2004 tarihli yaz›s›nda aç›kland›¤› üzere, 2005 y›l› içerisinde kamuya aç›klanacak olan hesap dönemlerine iliflkin
mali tablolar›n karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden sunulmas›
gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden haz›rlanm›flt›r.

Konsolidasyon:

Konsolide mali tablolar Not 1’deki Topluluk taraf›ndan idare edilen flirketlerin finansal tablolar›n› kapsamaktad›r. Topluluk içi sat›fl ve al›fllar,
Topluluk içi alacaklar ve borçlar ile Topluluk içi ifltiraklerin elimine edilmesi için gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r. Toplulu¤un do¤rudan veya dolayl›
olarak %50’sinden fazlas›na ifltirak etti¤i veya oy hakk›na sahip olmas› nedeniyle ifllemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l›
ortakl›klar tam olarak konsolide edilmektedir. Topluluk ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar› aras›nda gerçekleflen önemli ifllemler ve bakiyeler
konsolidasyon s›ras›nda yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide ba¤l› ortakl›klar›n, özkaynaklar› ve net kâr/zarar›ndaki üçüncü
flah›slara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortakl›k d›fl› pay olarak gösterilmektedir (Not 21).

Müflterek yönetime tabi iflletmeler, Toplulu¤un konsolide mali tablolar›nda oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak gösterilmektedir. Oransal
konsolidasyon yöntemine göre muhasebelefltirilen müflterek yönetime tabi iflletmede müflterek kontrolün sona  erdi¤i tarihten itibaren bu yöntemlerin
uygulanmas›na son verilir. Oransal konsolidasyon yöntemi esas  itibar›yla  tam konsolidasyon yöntemi kapsam›nda yap›lan ifllemlerle ayn›d›r.
Ancak, müflterek yönetim konsolidasyonu ile ilgili ifllemlere bafllanmadan önce, ilgili müflterek yönetime tabi ifltiraklere ait bilanço ve gelir
tablosuna ait büyüklükler Toplulu¤un  do¤rudan ve/veya ba¤l› ortakl›klar› vas›tas›yla sahip oldu¤u müflterek yönetime tabi iflletmedeki pay kadar
dikkate al›narak, Topluluk mali tablolar›ndaki benzer kalemlerle birlikte toplan›r. Bu ifllemler sonucunda oluflturulan konsolide mali tablolarda
ana ortakl›k d›fl› özsermaye ve ana ortakl›k d›fl› kâr-zarar tutarlar› bulunmaz. Müflterek yönetime tabi iflletme ile Topluluk aras›ndaki ifllemlerin
mali tablolara al›nmas›nda ifllemin özü esas al›n›r. Bu çerçevede, müflterek yönetime tabi ifltiraklere sat›lan veya devredilen ve söz konusu
iflletmede cari olmayan bir varl›kla ilgili kâr›n, sadece di¤er müteflebbislere isabet eden k›sm› dikkate al›n›r.

Toplulu¤un finansal ve operasyonel politikalar›na önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel kiflilikler, ifltirak olarak adland›r›l›r ve özkaynak yöntemine
göre muhasebelefltirilirler. Özkaynak yönteminde ifltirak net varl›k tutar›yla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan
Topluluk pay› konsolide gelir tablosuna dahil edilir. ‹fltiraklerin net aktif de¤erindeki düflüflün geçici olmamas› durumunda ifltirak de¤eri, konsolide
mali tablolarda azalt›lm›fl de¤eriyle gösterilir.

UMS 21 “Döviz Kurlar›ndaki De¤iflikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Toplulu¤un yabanc› ülkelerdeki ifltiraklerinin aktif ve pasifleri
bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Liras›’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleflen ortalama kur ile Yeni Türk Liras›’na
çevrilir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özsermaye içerisinde yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip
edilmektedir. Oluflan çevrim farklar› faaliyetin sona erdi¤i döneme gelir ya da gider yaz›l›r.
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Bir flirketin Topluluk taraf›ndan sat›n al›m› gerçekleflti¤inde ilgili ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri, al›m günü itibariyle gerçe¤e uygun de¤erleriyle
ölçülür. Az›nl›klar›n pay›, aktif ve pasiflerin gerçe¤e yak›n de¤erlerinin az›nl›k pay› oran›nda hesaplanmas›yla elde edilir. Y›l içinde al›nan
veya sat›lan ifltiraklerin, al›m›n gerçekleflti¤i tarihten bafllayan veya sat›fl›n gerçekleflti¤i tarihe kadar olan faaliyet sonuçlar› konsolide gelir
tablosuna dahil edilir.

Gerekli görülen durumlarda ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›n› di¤er grup içi flirketlerinin uygulad›¤› muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek
için düzeltmeler yap›l›r.

 3. Uygulanan Muhasebe Prensiplerinin Özeti

Ekteki konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe prensipleri afla¤›daki gibidir:

a. ‹liflkili flirketler

Ekteki mali tablolarda Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.’nin hissedarlar›, konsolide olan ve olmayan Topluluk flirketleri, bunlar›n yöneticileri
ve iliflkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r.

b. Yat›r›mlar

Yat›r›mlar ilk kay›t tarihinde ifllem tarihi esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile muhasebelefltirilirler. 

‹lk kay›t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Toplulu¤un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan yat›r›mlar, iskonto edilmifl
maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.

Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar haricinde kalan yat›r›mlar al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr
ve zararlar dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kâr ve zararlar ise,
sat›fla ya da sürekli de¤er düflüklü¤üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilir ve sat›flta ya da de¤er düflüklü¤ünde daha
önce özkaynaklar içinde oluflan kümülatif kâr/zarar dönem kâr zarar›na intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluflmufl piyasa fiyat› olmayan ve
di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ekli konsolide mali tablolarda
endekslenmifl maliyet de¤erleri ile gösterilmifltir.

c. Ticari alacaklar

Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, UMS 39 kapsam›nda etkin faiz oran› ile iskonto edilmifl net gerçekleflebilir de¤erlerinden
olas› flüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, Topluluk Yönetimi’nce
tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve mevcut ekonomik koflullar gözönünde bulundurularak
ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir.

d. Stoklar›n de¤erlemesi

Stoklar a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin (piyasa de¤erinden sat›fl giderlerinin
düflülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düflük olan› ile de¤erlenmektedir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini
ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir.

e. Maddi duran varl›klar

Maddi duran varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi
suretiyle gösterilmektedir. Maddi duran varl›klar do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir flekilde amortismana tabi
tutulmufltur. Maddi duran varl›klar›n, tahmin edilen faydal› ömürleri afla¤›daki gibidir:

Faydal› ömür
Binalar 50 y›l
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 50 y›l
Makina ve cihazlar 5 - 15 y›l
Tafl›tlar 5 - 15 y›l
Döfleme ve demirbafllar 5 - 10 y›l
Özel maliyetler 10 y›l

Sabit k›ymet sat›fllar›ndan elde edilen kâr ve zararlar, mali tablolarda enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden hesaplanm›fl ve
ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil edilmifltir.

Varl›klar›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden daha yüksek oldu¤u takdirde, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle ikame de¤erine indirgenmektedir.
Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl›klar›n büyütülmesi
veya gelifltirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamirat›n finansman› için al›nan kredilerin dönem faiz giderleri aktiflefltirilir ve yukar›da
aç›klanm›fl olan amortisman esaslar›na ba¤l› olarak amortismana tabi tutulurlar.
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f. Varl›klar›n de¤er kayb›

Ertelenmifl vergi aktifi ve finansal varl›klar d›fl›ndaki tüm uzun vadeli varl›klar, UMS 36’ya göre  (“Varl›klar›n De¤er Kayb›”) incelenmektedir.
UMS 36 uyar›nca, bir varl›¤›n düzeltilmifl kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden büyük ise de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmas› gerekmektedir.
‹kame de¤eri, varl›¤›n net sat›fl de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir. Kullan›m de¤eri, varl›¤›n sürekli kullan›m› sonucu
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girifllerinin ve kullan›m ömrü sonundaki sat›fl de¤erinin toplam›n›n bugünkü de¤eridir.

g. Borçlanma giderleri

Kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda, sat›n al›nmas›, yap›m› veya üretimi
ile do¤rudan iliflki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl›k kullan›ma veya sat›fla haz›r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir.

Di¤er tüm finansman giderleri, olufltuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

h. Vergi ve ertelenmifl vergiler

Türk Vergi Kanunu ana flirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Dolay›s›yla, ekteki konsolide
mali tablolarda yans›t›lan vergi karfl›l›klar› konsolide edilen flirketleri ayr› tüzel kiflilik baz›nda dikkate alarak hesaplanm›flt›r.

Mali tablolarda yer alan vergiler cari y›l vergisi ile ertelenmifl vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. Topluluk, UMS 12’ye (“Vergilendirme” yeniden
düzenlenmifl) uygun olacak flekilde, dönem sonuçlar› üzerinden cari ve ertelenmifl vergileri hesaplamaktad›r.

Haz›rlanan mali tablolarda, Toplulu¤un y›l sonu itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü için
karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak
düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü, baz› gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel aç›lardan farkl› de¤erlendirilmeleri
sonucunda ortaya ç›kan zamanlama farkl›l›klar›n› baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktad›r. Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü,
oluflan vergilendirilebilir tüm zamanlama farkl›l›klar› için hesaplanmakta olup, ertelenmifl vergi alaca¤› ise sadece ortaya ç›kacak bu alaca¤›n
itfa edilebilece¤i, vergilendirilebilir bir kâr›n gelecekte oluflmas› beklendi¤inde kay›tlara al›nmaktad›r.

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n olufltu¤u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar› üzerinden hesaplan›r ve
gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bu sebeple, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü 30
Aral›k 2003 tarihinde yay›mlanan 5024 say›l› Vergi Usul Kanununun, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun çerçevesinde enflasyona göre düzenlenmifl vergi bazlar› üzerinden hesaplanm›flt›r.

Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar›, peflin ödenen kurumlar vergisi tutarlar›yla, iliflkili oldu¤undan netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi alaca¤›
ve yükümlülü¤ü de ayn› flekilde netlefltirilmektedir.

i. K›dem tazminat› karfl›l›¤›

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma durumunda ödenmektedir.
K›dem tazminat› karfl›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan bütün çal›flanlar›n ifline son verilmesi varsay›m› ile ödenmesi gerekecek
olan yükümlülü¤ün toplam tutar›d›r.

j. Yabanc› para ifllemleri

Toplulu¤un yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›fl›ndaki para birimleri) muhasebelefltirilen ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak
Yeni Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk
Liras›’na çevrilmifllerdir. Bu çevrimden ve dövizli ifllemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar›/zararlar› gelir tablosunda yer
almaktad›r.

k. Gelirin tan›nmas›

Gelirler, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenli bir flekilde belirlenmesi ve iflletme ile ilgili ekonomik yararlar›n Toplulu¤a
akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar,
mal sat›fllar›ndan iadeler ve sat›fl iskontolar›n›n düflülmesiyle bulunmufltur. Faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esas›na göre temettü gelirleri ise temettü
tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte gelir olarak kay›tlara al›nmaktad›r.

l. Nakit ve nakit benzeri kalemler

Nakit ve nakit benzeri kalemler, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluflmaktad›r. Vadeli banka mevduatlar›
üzerindeki faiz gelir tahhakkuku bilanço tarihi itibariyle etkin faiz oran›n› kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle hesaplanm›flt›r.
Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmifl ancak henüz tahsil edilmemifl faiz tutarlar› kasa ve banka hesab›na dahil edilmifltir.
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m. Finansal kiralama - Kirac› konumunda topluluk

Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Toplulu¤a ait bir varl›k olarak görülür. Kiralayana karfl›
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama
süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.

n. Finansal enstrümanlar

Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl›kla de¤ifltirilebilece¤i veya bir taahhütün
yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›fltan elde edilebilecek
tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir. Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri Topluluk taraf›ndan piyasalara
iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa
verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Topluluk’un varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda
cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.

Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi
durumunda, Topluluk finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

Baz› menkul de¤erlerin maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eflit oldu¤u
varsay›lmaktad›r.

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar belirtilmifltir.

Nakit ve nakit benzeri kalemler: Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de¤erlenmifllerdir.
Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Yat›r›mlar: Borsalarda ifllem gören menkul de¤erler için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri veya piyasa de¤erleri kullan›larak bulunur.
Piyasa de¤eri bilinmeyenler için defter de¤eri gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili flüpheli alacaklar karfl›l›¤› sonras› ticari alacaklar ile ticari borçlar›n bilançodaki mevcut de¤erleri,
belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü de¤erlerine indirgenmifl olanlar d›fl›nda, gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

‹liflkili flirketlerden alacaklar/borçlar: ‹liflkili flirketlerden alacaklar/borçlar›n bilanço de¤erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde
tutulan alacak ve borçlar bugünkü de¤erlerine indirgenmifl olanlar d›fl›nda, gerçe¤e uygun de¤erleridir.

Kullan›lan krediler: Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte geçerli olan faiz oranlar›na tabidir. Libor veya Euribor art› sabit bir oranla al›nan
krediler faiz ödeme dönemlerindeki de¤iflime göre de¤erlendirilip yeniden Libor’daki geçerli olan faiz oranlar›ndaki dalgalanmalara göre
de¤iflen faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.

Topluluk, ola¤an faaliyetleri s›ras›nda akreditifler vb. gibi bilanço d›fl› riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktad›r. Toplulu¤un bu tür
enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararlar› söz konusu enstrümanlar›n sözleflme tutarlar›na eflde¤erdir.

Tahsilat riski

Toplulu¤un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Toplulu¤un önemli tutarlarda az say›da müflteri yerine, çok say›da
müflteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r. Ticari alacaklar, Topluluk yönetimince geçmifl tecrübeler
ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir. Likit fonlara iliflkin risk, söz konusu fonlar›n k›sa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.

Fiyat riski 

Topluluk, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Türk Liras› karfl›s›ndaki de¤erlerinin de¤iflimlerine ba¤l› olarak kur dalgalanmalar›na
maruz kalmaktad›r. Toplulu¤un ihracatlar› ve ithalatlar› yabanc› para cinsinden yap›lmaktad›r. Kullan›lan kredilere iliflkin faiz oranlar›n›n bir
bölümü piyasada oluflan faiz oranlar›na paralel olarak de¤iflmektedir. Bu nedenle, Topluluk, iç ve d›fl piyasalarda faiz dalgalanmalar›na da
maruz kalmaktad›r.

Likidite riski

Topluluk genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek, menkul k›ymetlerini elden ç›kararak
kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.

Topluluk gereken durumlarda nakit ihtiyac›n›, yurt içi ve yurt d›fl› banka ve finans kurumlar›ndan kredi almak suretiyle sa¤lamaktad›r.
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o. fierefiye

Toplulu¤un iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki farktan oluflan
flerefiye aktiflefltirilir ve itfa edilir. fierefiye genellikle 7 ile 20 y›l aras› olan tahmini faydal› ömrü boyunca do¤rusal yöntem kullan›larak
itfa edilmektedir. fierefiyenin geri kazan›labilir de¤erinin kay›tl› de¤erinden düflük oldu¤u ve varl›kta de¤er düflüklü¤ü göstergesi
say›labilecek hususlar›n var olmas› durumunda topluluk flerefiye ile ilgili olarak de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.

Toplulu¤un iktisap edilen flirketin tan›mlanabilir net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki farktan oluflan
negatif flerefiye aktiflefltirilir. Negatif flerefiye, flerefiye ile beraber varl›klar hesap grubunda s›n›fland›r›lmaktad›r. Negatif flerefiyenin,
gelecekte beklenen zararlar ve giderler ile ilgili olmas› ve bu hususun elde etme plan›nda belirlenmesi ve güvenilir bir flekilde
hesaplanabilmesi ve iktisap tarihinde tan›mlanabilir borçlar› temsil etmedi¤i durumlarda, beklenen kay›p ve giderlerin mali tablolara
al›nd›¤› dönemde negatif flerefiyenin ilgili k›sm› gelir tablosuna gelir olarak al›n›r. Negatif flerefiye, iktisap tarihinde güvenli bir flekilde
hesaplanabilen gelecekteki zararlar ve giderlerle ba¤lant›l› de¤ilse, sat›n al›nan tan›mlanabilir parasal olmayan varl›klar›n piyasa
de¤erini aflmayan negatif flerefiye, ilgili tan›mlanabilir amortismana veya itfaya tabi varl›klar›n geri kalan a¤›rl›kl› tahmini ortalama
faydal› ömürleri üzerinden sistematik bir flekilde gelir olarak kaydedilir. Negatif flerefiyenin, iktisap edilen tan›mlanabilir parasal olmayan
varl›klar›n makul de¤erlerini aflan tutar›, derhal gelir olarak mali tablolara al›n›r.

p. Yasal birleflmeler

Toplulu¤a ait ortakl›klar aras›nda gerçekleflen yasal birleflmelerde UMS 22 no’lu standarda (“‹flletme Birleflmeleri”) ait hükümler uygulanmaz.
Dolay›s›yla, bu tip birleflmelerde pozitif veya negatif flerefiye hesaplanmaz. Ayr›ca, yasal birleflmelerde taraflar aras›nda ortaya ç›kan ifllemler
konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas› esnas›nda düzeltme ifllemlerine tabi tutulur.

r. Netlefltirme

Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var oldu¤u takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili düflünüldü¤ünde
veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesi ayn› zamanda gerçeklefltirilecek oldu¤unda bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.

s. Muhasebe tahminleri

Mali tablolar›n UFRS’ye göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin
bilanço de¤erlerini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar›, dönem içerisinde oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin
ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilmektedir.

t. S›n›flamalar

Geçmifl y›l konsolide mali tablolar›nda cari dönemle tutarl› olarak sunulabilmesi amac›yla baz› s›n›flamalar yap›lm›flt›r. Bu s›n›flamalar›n
faaliyet sonuçlar›na ve özkaynaklara hiçbir etkisi yoktur.

u. Bölümlere göre finansal raporlama

Yönetim muhasebesi aç›s›ndan Topluluk befl faaliyet grubuna ayr›lm›flt›r: düzcam, cam ev eflyas›, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat,
ihracat, sigorta ve yat›r›m flirketlerini de kapsayan di¤er grubu. Bu ay›r›mlar Toplulu¤un bölümlere göre finansal raporlamas›nda temel
oluflturur (bak›n›z Not 29).

v. Hisse bafl›na kâr

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren döneme ait hisse bafl›na kâr hesaplamas›, ç›kar›lan bedelli ve bedelsiz hisselerin etkisi gözönüne
al›narak, UMS 33’e uygun olarak yap›lm›flt›r.

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren dönemde fiirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve hisse bafl›na kâr hesaplamas› (1 YTL de¤erli
hisseye isabet eden) afla¤›daki gibidir.

2004 2003

1 Ocak itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi 285.000.000 285.000.000
Ç›kar›lan bedelsiz hisseler 118.084.800 -
Nakit karfl›l›¤› ç›kar›lan hisseler 20.415.200 -

31 Aral›k 2004 itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi 423.500.000 285.000.000

Tedavüldeki hisse senedinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi  409.908.511 403.084.800
Net kâr    186.892.777 199.554.962

Hisse bafl›na kâr  (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden)    0,46 0,50
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y. Kâr da¤›t›m›

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤i/UFRS hükümleri çerçevesinde konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü¤ü
bulunan iflletmelerce da¤›t›labilir kâr›n hesaplanmas›nda konsolide mali tablolarda yer alan kâr içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek
yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na intikal eden, ancak genel kurullar›nca kâr da¤›t›m karar›
al›nmam›fl olanlar›n kâr tutarlar› dikkate al›nmaz.

Sermaye Piyasas› Kurulu, Seri XI No:25 say›l› tebli¤ ile 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, UFRS’na uygun olarak haz›rlanan mali
tablolar esas al›narak hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u (2003:
%20) oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Kâr da¤›t›m, flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karar uyar›nca, nakit olarak ya da
da¤›t›labilir kâr›n %30’undan (2003:%20) afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
hisse senedi olarak yap›labilir.

Ayr›ca, 25 fiubat 2005 tarih ve 7/242 say›l› Sermaye Piyasas› Kurulu karar› uyar›nca; Kurulun düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir
kâr üzerinden Kurulun asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal
kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kârdan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanamamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer
alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam›n›n da¤›t›lmas› gerekmektedir. Kurulun düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n
herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.

 4. Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler
31 Aral›k 31 Aral›k

 2004 2003
Kasa 177.482 193.404
Vadesiz mevduatlar 103.843.218 25.913.968
Vadeli mevduatlar 283.340.096 169.864.625
Al›nan çekler - 33.022
Di¤er haz›r de¤erler 697.744 1.980.034

388.058.540 197.985.053

Vadeli Mevduatlar
31 Aral›k 31 Aral›k

Para cinsi Faiz oran› (%) Vade 2004 2003
EUR 1.0-3.25 Ocak - fiubat 2005 147.936.502 107.362.334
YTL 16.00-22.50 Ocak 2005 93.756.456 36.179.894
USD 2.00-3.25 Ocak - Temmuz 2005 41.534.852 25.864.458
Di¤er döviz karfl›l›klar›                 3.20 Ocak 2005 112.286 457.939

283.340.096 169.864.625

 5. Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar
31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003
Hisse senetleri 35.422 32.761
Yat›r›m fonlar› 634.131 225.760
Devlet tahvili ve hazine bonosu 2.080.682 354.363
Di¤er - 83.577

2.750.235 696.461

Hazine Bonosu/Devlet tahvili Nominal de¤er Vade YTL
31 Aral›k 2004 2.174.990 Haziran 2005 2.080.682
31 Aral›k 2003 316.735 Ocak 2004 354.363

 6. Ticari Alacaklar (Net)

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Ticari alacaklar 316.117.271 300.340.936
Alacak senetleri 35.898.300 30.546.364
Alacak senetleri reeskontu (3.153.943) (5.690.285)
Verilen depozito ve teminatlar 265.105 264.595
Di¤er ticari alacaklar 4.561.015 285.869
fiüpheli ticari alacaklar 8.022.937 11.796.741
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (7.971.696) (11.722.115)

353.738.989 325.822.105
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Tahsili beklenmeyen alacaklar için karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Bu karfl›l›k, geçmifl y›llarda edinilen deneyimlere dayan›larak  hesaplanm›flt›r. 2004 ve
2003 y›l›nda gerçekleflen flüpheli alacaklar karfl›l›¤› hareketleri afla¤›daki gibidir.

2004 2003
Aç›l›fl bakiyesi (11.722.115) (9.102.155)
Dönem gideri (4.609.616) (4.129.984)
Tahsilatlar 6.934.908 130.909
Parasal kazanç 1.425.127 1.379.115

Kapan›fl bakiyesi (7.971.696) (11.722.115)

Toplulu¤un ticari alacaklar› için alm›fl oldu¤u teminatlar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Teminat mektuplar› 102.514.043 53.817.020
Teminat çek ve senetleri 15.131.976 6.044.961
‹potekler 12.189.857 10.507.439
Di¤er 5.305.044 -

135.140.920 70.369.420

 7. ‹liflkili fiirketlerle Olan Bakiye ve ‹fllemler

31 Aral›k 31Aral›k
2004 2003

‹fl Bankas›’nda tutulan mevduatlar
Vadesiz mevduat 39.775.176 22.559.200
Vadeli mevduat 254.378.634 169.206.417

294.153.810 191.765.617

‹fl Bankas›’ndan al›nan krediler 29.163.061 40.571.005

‹liflkili flirketlerden alacaklar
Paflabahçe Ma¤azalar› B.V. 288.551 476.706
OOO Paflabahçe Ma¤azalar› 213.473 -
Solvay Sodi 151.727 -
Paflabahçe USA Inc. 101.331 271.999
Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. 6.965 -
‹stanbul Porselen Sanayi A.fi. 2.181 -
fiiflecam Shangai Trade Co. Ltd. - 10.509
Di¤er 1.414 -

765.642 759.214

‹liflkili flirketlere borçlar
Solvay Sodi 2.833.862 -
‹stanbul Porselen Sanayi A.fi. 2.360.102 2.475.981
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. 1.836.376 2.553.329
Hissedarlar taraf›ndan talep edilmeyen temettü 305.336 156.138
Di¤er - 21.271

7.335.676 5.206.719

‹liflkili flirketlerle ilgili faiz gelirleri 2004 2003
‹fl Bankas› 527.472 768.158
Paflabahçe Ma¤azalar› B.V. 190.569 34
‹stanbul Porselen San. A.fi. 1.712 467
Paflabahçe USA ‹nc. 23.827 -
Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. 549 122

744.129 768.781

‹liflkili flirketlerle ilgili faiz giderleri
‹fl Bankas› 150.063 122.839
‹stanbul Porselen Sanayi A.fi. 363.244 306.551
Paflabahçe USA ‹nc. 23.835 -
Paflabahçe Ma¤azalar› B.V. 270.708 4.441

807.850 433.831
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2004 2003

‹liflkili flirketlerle ilgili di¤er giderler
‹fl Bankas› 152.912 -
‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. - 5.977
Di¤er 43.031 -

195.943 5.977

‹liflkili flirketlerle ilgili di¤er gelirler
OOO Paflabahçe Ma¤azalar› 129.215 -
Di¤er - 964

129.215 964

 8. Stoklar (Net)

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

‹lk madde ve malzeme 104.752.870 82.767.006
Yar› mamüller       20.224.414 16.489.343
Mamüller     192.817.742 211.556.441
Ticari mallar       15.427.627 14.183.807
Verilen siparifl avanslar›       19.923.470 16.588.241
Di¤er stoklar       14.630.091 8.560.910
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›         (534.607) (356.022)

    367.241.607 349.789.726

2004 ve 2003 y›llar›nda stok de¤er düflüfl karfl›l›¤›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir.

2004 2003

Aç›l›fl bakiyesi (356.022) (3.055.323)
(Dönem gideri)/‹ptal edilen tutar (221.869) 2.517.639
Parasal kazanç 43.284 181.662
Kapan›fl bakiyesi (534.607) (356.022)

 9. Di¤er Alacaklar ve Dönen Varl›klar (Net)

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Personelden alacaklar 1.430.976 632.805
Di¤er flüpheli alacaklar 452.507 277.895
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (392.907) (271.886)
Peflin ödenen giderler 4.691.641 8.250.073
Gelir tahakkuklar› 400.286 108.278
Devreden KDV 7.929.967 5.121.049
Yurtd›fl› sat›fllardan kaynaklanan terkin edilecek KDV 5.706.782 7.841.723
Verilen ifl avanslar› 11.633 38.439
Personele verilen avanslar 3.820 520.874
Verilen sermaye avans› (*) 9.430.557 -
Di¤er çeflitli alacaklar 4.523.821 5.997.638

34.189.083 28.516.888

(*) Balsand B.V. taraf›ndan Rusya’da kurulu OAO FormMat flirketinin %48,5 oran›ndaki hissesinin sat›nal›nmas› için verilen 6.500.000 USD
sermaye avans›d›r. Kum ç›karma lisans›na sahip olan OAO FormMat flirketi ç›kard›¤› kumu OOO Balkum’a satacakt›r.

 10. Finansal Duran Varl›klar (Net)

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›klar 602.280 1.037.556
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 1.390.679 1.652.443
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 381.399.121 388.364.682

383.392.080 391.054.681
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Toplulu¤un konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›klar›ndaki pay tutarlar› afla¤›daki gibidir:

 31 Aral›k 31 Aral›k
Pay % 2004 Pay % 2003

fiiflecam China Ltd. 100,00 61.554 100,00 61.554
Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. 99,70 212.084 99,70 212.084
‹stanbul Porselen Sanayi A.fi. 99,87 8.576.838 99,87 8.576.838
Paflabahçe Glass GmbH 100,00 68.699 100,00 68.699
Topkap› Yat›r›m Holding A.fi. 80,00 51.834 80,00 1 4 . 3 3 7
Paflabahçe Investment B.V. (*) 100,00 - 100,00 568.291
fiiflecam Shangai Trade Co. Ltd. 100,00 324.523 100,00 324.523
Paflabahçe USA Inc. 100,00 162 100,00 152
Paflabahçe Ma¤azalar› B.V. 100,00 95.508 - -
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (8.788.922) (8.788.922)

602.280 1.037.556

(*) 31.12.2004 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmifltir.

fiiflecam China Ltd., Paflabahçe Glass GmbH, Paflabahçe USA Inc., Paflabahçe Ma¤azalar› B.V. ve fiiflecam Shangai Trade Co. Ltd. Türkiye
d›fl›nda pazarlama ve sat›fl faaliyetleri gerçeklefltirmek amac›yla kurulmufl ba¤l› ortakl›klard›r. Bu flirketlerin ve Topkap› Yat›r›m Holding A.fi.’nin
mali tablolar› konsolide mali tablolara oranla önemli görülmediklerinden ekli mali tablolarda konsolide edilmemifl, enflasyona göre düzeltilmifl
de¤erleri ile gösterilmifllerdir.

Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. ve ‹stanbul Porselen Sanayi A.fi. gayri faal olduklar›ndan bu flirketlere olan ifltirak tutarlar›n›n tamam›na ekli
mali tablolarda ifltirak de¤er düflüfl karfl›l›¤›  ayr›lm›flt›r.

Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar:

31 Aral›k 31 Aral›k
Nominal de¤er Vade 2004 2003

Eurobond USD 1.000.000 Haziran 2010 1.390.679 1.652.443

31 Aral›k 31 Aral›k
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar Pay % 2004 Pay % 2003

Petrol Ofisi A.fi. (*) 4,05 62.731.526 4,05 67.015.134
Avea ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (***) <1 86.830.954 5,00 86.830.954
Trakya Yat›r›m Holding A.fi. (**) 34,65 151.277.690 34,65 151.277.690
Solvay fiiflecam Holding AG 19,13 70.032.704 19,13 70.032.704
‹fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. <1 7.344 7,83 5.627.205
‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. 1,79 1.707.728 1,79 1.707.728
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.fi. (*) 1,00 4.019.000 1,00 2.609.104
‹fl Finansal Kiralama A.fi. (*) 2,65 2.970.000 2,65 1.826.884
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. (*) 8,00 407.520 8,00 96.945
Destek Reasürans T.A.fi. <1 132.710 <1 132.710
Efes Holding A.fi. <1 100.273 <1 100.273
‹fl Merkezleri Yönetim ve ‹flletim A.fi. 1,23 43.629 1,42 43.629
‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. (*) <1 51.807 <1 29.691
Camifl Yat›r›m Holding A.fi. <1 14.327 <1 14.327
‹fl Koray Tur. Orm. Mad. ‹nfl. Tah. Tic. A.fi. <1 5.477 <1 5.477
Anadolu Turizm ‹nflaat Ticaret A.fi. <1 3.016 <1 3.002
UND Deniz Tafl›mac›l›¤› A.fi. <1 116.084 <1 116.084
UN Gemicilik San. A.fi. <1 82.989 <1 38.517
UND Denizcilik A.fi. 3,20 208.542 3,20 208.542
UND Ro-Ro ‹flletmeleri A.fi. 3,20 208.542 3,20 208.542
Kumsan Döküm Malz. San. Tic. A.fi. 4,89 156.193 4,89 156.193
Taflel Türk Alkollü ‹çki fiarap End. Ltd. 10,00 214.697 10,00 214.697
Camser Serac›l›k 10,00 53.704 10,00 53.704
Di¤er 22.665 14.946

381.399.121 388.364.682

(*) Bu flirketlere ait hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem görmektedir.
(**) Trakya Yat›r›m Holding A.fi. ‹fl Bankas›’n›n kontrolü alt›ndad›r. Toplulu¤un ifltirak üzerinde ne önemli etkinli¤i ne de kontrol gücü

bulunmad›¤›ndan bu ifltirak ekli mali tablolarda konsolide edilmemifl, enflasyona göre düzeltilmifl de¤eri ile gösterilmifltir.
(***) Dönem içinde ‹fl-Tim ile Aycell’in mevcut aktif ve pasifleri bir bütün halinde TTI ‹letiflim Haberleflme Hiz. A.fi. taraf›ndan devir

al›nm›fl olup, birleflme sonras›nda ‹fl-Tim’deki %5’lik pay %0,69’a düflmüfltür. TTI ‹letiflim Haberleflme Hiz. A.fi.’nin ticari unvan›
5 Ekim 2004 tarihinde Avea ‹letiflim Hizmetleri A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir.
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 11. Pozitif fierefiye (Net)

Maliyet Birikmifl ‹tfa Net

1 Ocak 2004 itibariyle 33.714.216 (10.553.652) 23.160.564
Dönem içinde ifltiraklerin al›m› s›ras›nda oluflan
flerefiye (*) 224.170 - 224.170
Dönem gideri - (2.619.863) (2.619.863)

31 Aral›k 2004 itibariyle 33.938.386 (13.173.515) 20.764.871

(*) Dönem içinde oluflan flerefiye, %1,12 oran›ndaki 2.553.760 YTL nominal de¤erdeki Trakya Cam hisselerinin International Finance Corporation’dan
sat›n al›nmas›yla ilgilidir. fiirketin, Trakya Cam Sanayii A.fi.’deki ifltirak pay›, sat›n alma sonras›nda toplam 138.451.870 YTL nominale, oran›
ise %60,83’e yükselmifltir.

 12. Negatif fierefiye (Net)

Maliyet Birikmifl ‹tfa Net

1 Ocak 2004 itibariyle (199.254.416) 12.440.372 (186.814.044)
Dönem içinde ifltiraklerin al›m› s›ras›nda oluflan
flerefiye (*) (13.042.987) - (13.042.987)
Dönem gideri - 21.012.358 21.012.358

31 Aral›k 2004 itibariyle (212.297.403) 33.452.730 (178.844.673)

(*) Dönem içinde oluflan flerefiye, %90,89 oran›ndaki OJSC Pokrov Glass Plant’in hisselerinin  EBRD’den 4.500.000 USD karfl›l›¤› sat›n
al›nmas› ile ilgilidir.

 13. Maddi Duran Varl›klar (Net)

Yap›lmakta

olan yat›r›mlar

Yer alt› ve yerüstü Tesis makine ve Di¤er maddi ve verilen

Arazi ve arsalar düzenleri   Binalar cihazlar Tafl›tlar Demirbafllar duran varl›klar avanslar Toplam

Maliyet De¤eri   

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi 61.468.014 154.511.901 701.043.277 4.868.753.070 29.109.144 206.782.671 98.122.572 33.557.736 6.153.348.385

Sat›nalma etkisi - - 43.729.650 27.669.691 3.019.600 4.036.017 - 4.937.031 83.391.989

Kur çevrim fark› (367) - (4.255.844) (4.750.424) (55.583) (347.264) 657.822 135.524 (8.616.136)

Al›mlar   833.355 455.363 29.212.818 53.190.918 1.877.323 4.760.039 10.843.927 167.065.951 268.239.694

Ç›k›fllar   (43.819) (1.384.369) (7.615.320) (253.620.315) (6.321.271) (9.570.726) (6.173.270) (13.516.624) (298.245.714)

Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler   - 1.927.656 9.855.240 101.378.105 500.089 5.944.108 10.454.228 (130.059.426) -

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi   62.257.183 155.510.551 771.969.821 4.792.621.045 28.129.302 211.604.845 113.905.279 62.120.192 6.198.118.218

Birikmifl Amortismanlar

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi - (52.673.328) (184.884.725) (3.342.478.947) (18.421.914) (160.409.013) (40.684.240) - (3.799.552.167)

Sat›nalma etkisi - - (35.621.293) (14.704.108) (2.571.778) (3.984.024) - - (56.881.203)

Kur çevrim fark›   - - 187.772 1.552.068 23.822 8.970 (250.922) - 1.521.710

Dönem gideri   - (3.651.924) (15.401.243) (198.654.859) (3.289.678) (9.962.100) (18.508.272) - (249.468.076)

Ç›k›fllar   - 699.178 6.685.429 243.624.926 5.829.777 9.011.656 913.586 - 266.764.552

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi - (55.626.074) (229.034.060) (3.310.660.920) (18.429.771) (165.334.511) (58.529.848)  -      (3.837.615.184)

31 Aral›k 2004 itibariyle

net defter de¤eri 62.257.183 99.884.477 542.935.761 1.481.960.125 9.699.531 46.270.334 55.375.431 62.120.192 2.360.503.034

31 Aral›k 2003 itibariyle
net defter de¤eri 61.468.014 101.838.573 516.158.552 1.526.274.123 10.687.230 46.373.658 57.438.332 33.557.736 2.353.796.218
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 14. Maddi Olmayan Duran Varl›klar (Net)

Di¤er maddi
olmayan duran

Haklar varl›klar Toplam

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi 23.080.978 4.382.643 27.463.621
Kur çevrim fark› (13.983) - (13.983)
Al›mlar 1.158.226 1.981 1.160.207
Ç›k›fllar (132.182) - (132.182)

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 24.093.039 4.384.624 28.477.663

Birikmifl amortismanlar
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi (20.216.915) (1.339.617) (21.556.532)
Kur çevrim fark› 2.768 - 2.768
Dönem gideri (860.218) (132.082) (992.300)
Ç›k›fllar 127.218 - 127.218

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi (20.947.147) (1.471.699) (22.418.846)

31 Aral›k 2004 itibariyle net defter de¤eri 3.145.892 2.912.925 6.058.817

31 Aral›k 2003 itibariyle net defter de¤eri 2.864.063 3.043.026 5.907.089

 15. Di¤er Alacaklar ve Duran Varl›klar

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Personelden alacaklar 10.250 11.669
Peflin ödenmifl giderler     179.837 722.784
Di¤er duran varl›klar 898.033 258.461

1.088.120 992.914

 16. Finansal Borçlar

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

K›sa vadeli banka kredileri 272.113.671 228.757.113
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 67.605.408 57.211.612
Di¤er k›sa vadeli banka kredileri 99.573 4.407.994
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar 339.818.652 290.376.719

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› 253.633.074 258.408.420
Di¤er uzun vadeli banka kredileri - 260.398
Toplam uzun vadeli krediler 253.633.074 258.668.818

Toplam finansal borçlar 593.451.726 549.045.537

Finansal borçlar›n geri ödeme vadeleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

1 y›l içinde ödenecekler 339.818.652 290.376.719
1 – 2 y›l içinde ödenecekler   54.429.439 69.890.198
2 – 3 y›l içinde ödenecekler   49.544.394 50.796.244
3 – 4 y›l içinde ödenecekler   41.025.393 41.532.245
4 – 5 y›l içinde ödenecekler   31.442.455 32.072.537
5 y›l ve sonras› 77.191.393 64.377.594

593.451.726 549.045.537
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K›sa vadeli banka kredileri afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:
31 Aral›k 31 Aral›k

Döviz miktar› (000) 2004 Döviz miktar› (000) 2003
Döviz cinsi Faiz oran›    % Anapara Faiz Tahakkuku YTL Faiz oran›    % Anapara Faiz Tahakkuku YTL

USD Libor+1,20-1,60 78.100 1.087 106.276.747 Libor+1,6-1,90 68.451 972 110.314.471
EUR Euribor+1,13-1,90 72.739 851 134.434.441 Euribor+1,65-1,85 35.655 601 72.026.742
YTL 15,00-19,00 30.248.400 1.154.083 31.402.483 20,00-45,00        43.486.900             2.929.000   46.415.900

272.113.671 228.757.113

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksit ve faizleri afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:
31 Aral›k 31 Aral›k

Döviz miktar› (000) 2004 Döviz miktar› (000) 2003
Döviz cinsi Faiz oran›    % Anapara Faiz Tahakkuku YTL Faiz oran›    % Anapara Faiz Tahakkuku YTL

USD Libor+1,50-4,13 29.827 829 41.144.320 Libor+3,50-4,13 34.210 463 55.095.852
EUR Euribor+2,40-3,65 13.591 507 25.754.961 Euribor+3,40-3,65 - 1.008  2.002.328
YTL - 706.127 - 706.127 35,00 112.095 1.337 113.432

67.605.408 57.211.612

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:
Döviz 31 Aral›k

Döviz cinsi Faiz oran› % Miktar› (000) 2004

USD Libor+ 1,50-4,13 80.619 108.198.332
EUR Euribor+2,40-3,65 79.612 145.434.742

253.633.074
Döviz 31 Aral›k

Döviz cinsi Faiz oran› % Miktar› (000) 2003

USD Libor+ 3,50-4,13 83.860 133.255.372
EUR Euribor+3,40-3,65 62.999 125.153.048

258.408.420

 17. Ticari Borçlar (Net)

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

K›sa vadeli ticari borçlar 105.093.432 100.250.239
Borç senetleri 95.121 190.227
Borç senetleri reeskontu (951.482) (1.677.512)
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› -  2.653.780
Al›nan depozito ve teminatlar 1.317.973 891.757
Di¤er ticari borçlar 33.726 227.328

105.588.770 102.535.819

 18. Di¤er Borçlar ve Gider Tahakkuklar›
31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003
Personele borçlar 9.260.472 3.832.791
Ödenecek vergi ve harçlar 16.346.720 22.761.653
Ödenecek SSK primleri 9.801.397 8.253.428
Gider tahakkuklar› 4.279.313 1.204.684
Karfl›l›klar 3.246.880 26.408.110
Topluluk d›fl› ortaklara borçlar 3.144.438 -
Di¤er tahakkuk ve yükümlülükler 4.710.679 1.913.551

50.789.899 64.374.217

 19. Vergi
31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Ödenecek kurumlar vergisi:
Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 63.068.226 83.698.650
Peflin ödenmifl vergi ve fonlar (45.844.355) (43.622.369)

17.223.871 40.076.281

Vergi karfl›l›¤›:

Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤› 63.068.226 83.698.650
Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 34.633.748 (51.074.352)

97.701.974 32.624.298
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Kurumlar Vergisi:

Topluluk, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Toplulu¤un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini vergi yükümlülükleri için
ekli mali tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi matrah›ndan
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri
düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›:
• 2003 y›l›: %30
• 2004 y›l›: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan 5035 say›l› kanun ile kurumlar vergisi oran› %30’dan

%33’e yükseltilmifltir.)
• 2005 y›l›: %30

Türkiye’de geçiçi vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oran› 24 Nisan 2003
tarihinden geçerli olmak üzere %25’den %30’a yükseltilmifltir. Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak uygulanm›flt›r. 2005 y›l› kurum kazançlar›n›n
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %30 oran›nda geçici vergi hesaplanacakt›r.

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan zararlar geriye dönük
olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama
dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilirler.

Gelir Vergisi Stopaj›:

Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere da¤›t›lan
kâr paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren
%10 olarak ilan edilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 2002 ve öncesinde
kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l› olmaks›z›n yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak
kald›r›lm›flt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar›
üzerinden hala %19.8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Grup flirketlerinin karlar› yat›r›m indirimi istisnas› tutar›na ulafl›ncaya dek,
bu indirimden yararlan›labilir. fiirketlerin kâr etmemesi ya da zararda olmas› durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde edilecek
karlar üzerinden hesaplanacak vergiden düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Bu durumda sonraki y›la tafl›nan yat›r›m indirimi tutar›
önceki y›l›n TEFE art›fl oran›nda art›r›l›r.

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamas›:

2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak yeniden de¤erlemeye tabi
tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003
tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve
gelecek dönemlerde geçerli olacak flekilde; gerçek enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas›
gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda öngörülen gerekli flartlar›n oluflmas› sebebiyle, fiirket 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n›
VUK’un enflasyon düzeltmesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmifl ve cari dönem vergi matrah›n› bu mali tablolar üzerinden
hesaplam›flt›r.

Ertelenmifl Vergi:

Topluluk, vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici
zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve
gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 dönemleri için %30 üzerinden afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r.

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden zamanlama farkl›l›klar›:

Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar› 1.008.192.992 983.406.205
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (120.757.042) (121.119.755)
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi (243.921.997) (268.437.716)
Vergiden mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (83.692.181) (114.617.914)
Reel olmayan finansman maliyetleri (14.976.248) -
Stoklar›n yeniden de¤erlemesi (14.061.833) (11.331.565)
Di¤er (9.932.291) 2.074.207

520.851.400 469.973.462
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Ertelenmifl vergi (alaca¤›)/yükümlülükleri 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar› 302.457.898 295.021.857
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (36.227.113) (36.335.927)
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi (25.462.471) (28.808.749)
Vergiden mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (25.107.654) (34.385.375)
Reel olmayan finansman maliyetleri (4.492.874) -
Stoklar›n yeniden de¤erlemesi (4.218.550) (3.399.470)
Di¤er (2.931.286) 622.262

204.017.950 192.714.598

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketleri 2004 2003

Aç›l›fl bakiyesi 192.714.598 278.830.916
Ertelenmifl vergi gideri/(geliri) 34.633.748 (51.074.352)
Parasal kazanç (23.330.396) (35.041.966)
Kapan›fl bakiyesi 204.017.950 192.714.598

Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat› 2004 2003
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kâr 345.349.075 304.066.833
Geçerli vergi oran› %33 %30
Hesaplanan vergi 113.965.195 91.220.050

Ayr›lan ile hesaplanan vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›:
- kanunen kabul edilmeyen giderler 12.736.612 11.457.927
- temettü ve di¤er vergiden muaf gelirler (55.608.061) (17.886.208)
- vergiden mahsup edilebilecek geçmifl y›l zararlar› (3.006.504) 4.174.820
- yararlan›lacak yat›r›m indirimleri (14.932.864) (5.641.792)
- vergiden muaf/vergiden indirilemeyecek parasal kay›p/kazanç 8.315.234 (77.293.539)
- konsolidasyon düzeltmeleri 39.464.393 26.871.943
- farkl› vergi oranlar›na tabi yurtd›fl› ifltirakler (3.232.031) (278.903)
Gelir tablosundaki vergi karfl›l›¤› 97.701.974 32.624.298

 20. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk’ta bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l› olmaks›z›n ifline
son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet süresini dolduran ya da
emeklilik yafl›na gelmifl (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personele k›dem tazminat› ödemesi yap›lmak zorundad›r.

‹lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 2004 senesi ayl›k 1.574,74 YTL tavan›na tabidir. (31 Aral›k 2003: 1.389,95 YTL)

Yeniden düzenlenmifl UMS 19 “Personele Sa¤lanan haklar” ilk kez 1999 y›l›nda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Temel uygulama prensiplerini
de¤ifltirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmifl standart yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün
muhasebelefltirilmesini daha aç›k hale getirmifltir:

• Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir. Hesaplanan
reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin hesaplanmas›nda 
kullan›lmal›d›r.

• ‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Toplulu¤a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate
al›nmal›d›r.

Sonuç olarak, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, Toplulu¤un elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliflkin
karfl›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri,
y›ll›k %10 enflasyon ve %16 iskonto oran› kullan›larak belirlenmifltir.

2004 2003
Aç›l›fl bakiyesi 121.119.755 117.115.981
Dönem gideri 29.475.717 26.260.846
Ödenen tazminatlar (15.113.180) (8.548.192)
Parasal kazanç (14.725.250) (13.708.880)
Kapan›fl bakiyesi 120.757.042 121.119.755

 21. Ana Ortakl›k D›fl› Paylar

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Aç›l›fl bakiyesi 600.210.598 927.709.521
Ana ortakl›k d›fl› paylardaki dönem içi art›fl/(azal›fl) 16.376.678 (357.036.034)
Ödenen temettüler (35.448.927) (42.350.462)
Dönem faaliyet sonuçlar›ndaki ana ortakl›k d›fl› paylar 60.754.324 71.887.573
Kapan›fl bakiyesi 641.892.673 600.210.598
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 22. Taahhütler ve Yükümlülükler

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

Verilen teminat mektuplar› 19.395.389 12.828.406
Verilen teminat senetleri ve kefaletler (*) 285.614.590 241.017.308
‹fltirak hissesi sat›n alma taahhüdü (**)      13.421.047 15.890.219
‹hracat taahhüdü 17.700.891 -
Di¤er 396.183 3.484

336.528.100 269.739.417

(*) Toplulu¤un International Finance Corporation’dan kullanm›fl oldu¤u d›fl yat›r›m kredilerine iliflkin olarak verilen teminat
senetlerini içermektedir.

(**) 1997 senesinde Soda San A.fi., Solvay ve EBRD, Solvay fiiflecam Holding A.G.’ye ortak olarak Bulgaristan’da özellefltirilen
Solvay Sodi’nin ço¤unluk hisselerini sat›n alm›flt›r. EBRD, ortakl›kta finansal ortak olarak yer almaktad›r. EBRD, Solvay fiiflecam Holding
A.G.’ye 40 Milyon USD koyarak ortak olmufltur ve hisselerinin 30 Milyon USD’ye karfl›l›k gelen k›sm›n› Solvay’e, 10 Milyon USD’e
karfl›l›k gelen k›sm›n› Soda Sanayii A.fi.’ne satmak üzere, bu iki di¤er orta¤a opsiyon vermifltir. Solvay ve Soda Sanayii A.fi. bu
opsiyon karfl›l›¤›nda her y›l EBRD’ye üzerinde anlafl›lan bir oran ile faiz ödemesi yapmaktad›r. ‹lk anlaflmada, Temmuz 2002’ye
kadar geçerli olan opsiyon süresi yap›lan yeni anlaflma çerçevesinde Nisan 2007’ye kadar uzat›lm›fl ve aflamal› hale getirilmifltir.
Buna göre opsiyonun 2005, 2006 ve 2007 y›llar›nda kullan›lmas› öngörülmektedir.

Toplulu¤un teflvik belgeleri kapsam›nda tamamlamas› gereken 189.811.634 YTL (2003: 184.645.523 YTL) tutar›nda ihracat
taahhüdü bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Topluluk aleyhine aç›lm›fl ve devam eden davalar›n toplam riski yaklafl›k 7.500.007 YTL’dir
(31 Aral›k 2003: 8.964.421 YTL).

fiirket, Trakya Glass Bulgaria EAD'nin 35 Milyon USD IFC’den 65 Milyon USD ise IFC önderli¤indeki uluslararas› bankalar›n
kat›l›m›yla oluflan sendikasyondan kullanaca¤› toplam 100 Milyon USD'lik yat›r›m kredisinin tamam›na müfltereken ve müteselsilen
garantör olmufltur.

Trakya Glass Bulgaria EAD-IFC kredi sözleflmesi

Trakya Glass Bulgaria EAD’nin temettü ödemeleri, ek yat›r›m harcamalar› ve olas› leasing anlaflmalar›, kredi sözleflmesine ve
süresine ba¤l› olarak IFC ile mutabakat dahilinde yürütülecektir.

‹fltirak taahhüdü anlaflmas›

Bu anlaflma, 25 Haziran 2004 tarihinde Trakya Glass Bulgaria EAD ile IFC aras›nda yap›lan bir kredi sözleflmesine ba¤l› olarak
yap›lm›flt›r. Anlaflma gere¤i IFC, Trakya Glass Bulgaria EAD’ye 7.500.000 USD tutar›nda bir bedelle ifltirak etme taahhüdünde
bulunmaktad›r.

Toplulu¤un ba¤l› ortakl›klar›ndan Balsand B.V. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle %90,89 oran›nda ifltirak etti¤i OJSC Pokrov Glass
Plant’in di¤er ortaklar› olan EBRD ve Norum’un %7,58 oran›ndaki hisselerini 1.500.000 USD’ye sat›n almay› taahhüt etmifltir.

Hisse tutma taahhüdü ve geri ödeme imtiyaz›

25 Haziran 2004 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.fi., Paflabahçe Cam Sanayii A.fi., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Cam
Investment B.V. ve IFC aras›nda bir anlaflma yap›lm›flt›r.

Bu anlaflmaya göre, Trakya Cam Sanayii A.fi.’nin tek bafl›na veya Paflabahçe Cam Sanayii A.fi. ile birlikte Trakya Cam Investment
B.V.’nin sermayesinde en az %75 oran›nda yasal hisse sahiplik oran›n› sürdürme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Ayn› flekilde, Trakya
Cam Investment B.V.’nin, Trakya Glass Bulgaria EAD’nin sermayesinde en az %75 oran›nda yasal hisse sahiplik oran›n› sürdürme
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.

IFC’ye olan kredi borcu, faiz ve masraflar›n geri ödemesi Trakya Cam Sanayii A.fi., Paflabahçe Cam Sanayii A.fi. ve Trakya Glass
Bulgaria EAD aras›nda imzalanan yönetim ve teknik destek sözleflmesi ile ilgili ödemelere göre önceliklidir.
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 23. Sermaye ve Yasal Yedekler

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k
Ortaklar (%) 2004 % 2003

‹fl Bankas› 66,106 279.962.602 66,106 188.404.585
Destek Reasürans 0,005 21.174 0,005 14.249
Halka aç›k k›s›m 33,889 143.516.224 33,889 96.581.166
Nominal sermaye 100,000 423.500.000 100,000 285.000.000

Enflasyon düzeltmesi 21.121.259 138.168.559

Yeniden düzenlenmifl sermaye 444.621.259 423.168.559

Ba¤l› ortakl›klarca sat›n al›nm›fl

fiirket hisse senetleri (620.857) (590.902)

Düzeltilmifl sermaye 444.000.402 422.577.657

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle özsermaye kalemlerinin nominal ve enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar› ile bu düzeltmeler sonucunda
oluflan, özsermaye enflasyon düzeltme farklar› afla¤›daki gibidir.

Özsermaye Enflasyon Düzeltilmifl
Özsermaye kalemleri Nominal Tutar Düzeltme Farklar› Tutar

Sermaye (*) 423.500.000 20.500.402 444.000.402
Emisyon primi 3.121.196 2.336.281 5.457.477
Yasal yedekler 65.228.836 156.229.286 221.458.122
Ola¤anüstü yedekler 151.801.426 225.965.806 377.767.232

643.651.458 405.031.775 1.048.683.233

(*) fiirket dönem içinde ç›kar›lm›fl sermayesini 285.000.000 YTL’den 423.500.000 YTL’ye yükseltmifl olup, art›r›lan 138.500.000 YTL’nin
118.084.800 YTL’si iç kaynaklardan karfl›lanm›fl 20.415.200 YTL ise ortaklarca nakten ödenmifltir.

 24. Net Sat›fllar

2004 2003

Yurt içi sat›fllar 1.576.423.356 1.423.571.924
Yurt d›fl› sat›fllar 866.107.032 898.270.913
Di¤er gelirler 1.350.045 2.455.207
Sat›fl iadeleri (10.930.916) (9.499.775)
Sat›fl iskontolar› (160.073.474) (164.955.214)
Sat›fllardan di¤er indirimler (87.303.056) (87.027.897)

2.185.572.987 2.062.815.158

 25. Sat›fllar›n Maliyeti

2004 2003

‹lk madde ve malzeme giderleri (783.650.681) (738.947.416)
Do¤rudan iflçilik giderleri (136.961.565) (126.456.694)
Genel üretim giderleri (246.337.366) (226.512.562)
Amortisman giderleri (154.261.009) (137.055.880)
Yar› mamul stoklar›ndaki de¤iflim 3.065.822 (1.558.892)
Mamul stoklar›ndaki de¤iflim (22.945.976) (2.709.221)

Sat›lan mamullerin maliyeti (1.341.090.775) (1.233.240.665)

Sat›lan ticari mallar›n maliyeti (113.785.299) (117.868.216)
Verilen hizmetlerin maliyeti (11.241.797) (10.378.373)
Di¤er maliyetler (5.373.769) (2.177.288)

(1.471.491.640) (1.363.664.542)
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 26. Faaliyet Giderleri

2004 2003

Sarf malzeme gideri (9.348.266) (10.712.765)
Personel ve iflcilik giderleri (164.234.279) (157.879.466)
Amortisman, ‹tfa ve tükenme paylar› (33.601.149) (20.280.136)
Çeflitli giderler (61.077.029) (78.037.443)
Di¤er giderler (131.623.498) (126.406.009)

(399.884.221) (393.315.819)

 27. Finansman (Giderleri)/Gelirleri (Net)

2004 2003

Faiz gelirleri 41.886.822 36.762.499
Reeskont faiz gelirleri 3.058.676 2.336.652
Reeskont faiz giderleri (5.268.193) (3.512.422)
Kambiyo karlar› 92.719.155 107.830.321
Kambiyo zararlar› (53.666.806) (72.227.965)
Borçlanma maliyetleri (90.529.835) (60.236.147)

(11.800.181) 10.952.938

 28. Di¤er Giderler (Net)

2004 2003

Konusu kalmayan karfl›l›klar 3.152.758 365.999
Di¤er gelirler ve karlar 25.494.622 24.083.571
Temettü gelirleri 6.739.680 1.342.301
Karfl›l›k giderleri (6.286.961) (10.166.708)
Di¤er giderler ve zararlar (19.703.905) (19.673.219)
Çal›flmayan k›s›m giderleri (14.441.542) (9.385.251)
Çal›flmayan k›s›m giderleri amortisman› (20.044.257) (39.657.032)

(25.089.605) (53.090.339)

 29. Bölümlere Göre Finansal Raporlama

31 Aral›k 2004

Cam Konsolidasyon
Bölümlere göre Düzcam Ev Eflyas› Cam Ambalaj Kimyasallar Di¤er Holding fiirketi Düzeltmeleri Konsolide

Net Sat›fllar 567.359.688 679.140.230 552.884.850 574.866.690 3.900.336 1.304.091 (193.882.898) 2.185.572.987

Sat›fllar›n maliyeti (347.218.425) (437.017.982) (384.007.428) (496.777.397) (3.743.320) (696.699) 197.969.611 (1.471.491.640)

Brüt kâr 220.141.263 242.122.248 168.877.422 78.089.293 157.016 607.392 4.086.713 714.081.347

Faaliyet giderleri (90.183.582) (180.339.956) (69.029.034) (76.875.734) (874.108) (1.006.746) 18.424.939 (399.884.221)

Faaliyet kâr› 129.957.681 61.782.292 99.848.388 1.213.559 (717.092) (399.354) 22.511.652 314.197.126

Net kâr 105.126.870 50.887.271 78.774.069 20.418.526 24.297.803 88.318.283 (180.930.045) 186.892.777

Di¤er bilgiler

- Varl›klar toplam› 1.457.733.468 1.172.950.411 1.003.526.636 987.139.518 809.705.777 1.339.007.744 (3.030.357.209) 3.739.706.345

- Yükümlülükler toplam› 427.531.914 389.131.889 251.171.222 238.297.317 509.019.947 79.820.532 (789.100.870) 1.105.871.951

- Maddi ve maddi olmayan

  duran varl›k al›mlar› 102.156.202 51.132.884 174.917.131 14.764.626 353.740 837.188 - 344.161.771

- Maddi ve maddi olmayan
  duran varl›k amortisman ve itfa paylar› (58.099.724) (76.649.396) (119.792.130) (47.646.128) (646.643) (2.983.080) - (305.817.101)
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31 Aral›k 2003

Cam Konsolidasyon
Bölümlere göre Düzcam Ev Eflyas› Cam Ambalaj Kimyasallar Di¤er Holding fiirketi Düzeltmeleri Konsolide

Net Sat›fllar 509.923.696 699.918.591 483.982.773 564.799.546 3.931.907 - (199.741.355) 2.062.815.158

Sat›fllar›n maliyeti (317.411.942) (451.072.832) (324.151.816) (469.612.296) (2.359.876) - 200.944.220 (1.363.664.542)

Brüt kâr 192.511.754 248.845.759 159.830.957 95.187.250 1.572.031 - 1.202.865 699.150.616

Faaliyet giderleri (85.053.446) (170.404.149) (64.173.546) (73.851.780) (3.919.606) (628.633) 4.715.341 (393.315.819)

Faaliyet kâr› 107.458.308 78.441.610 95.657.411 21.335.470 (2.347.575) (628.633) 5.918.206 305.834.797

Net kâr 100.018.685 63.306.822 92.877.558 39.771.730 3.223.975 62.670.350 (162.314.158) 199.554.962

Di¤er bilgiler

- Varl›klar toplam› 1.243.031.143 1.170.372.279 891.644.448 997.909.639 855.963.106 1.324.796.762 (2.992.050.508) 3.491.666.869

- Yükümlülükler toplam› 339.285.454 413.030.841 259.983.023 276.336.635 546.515.100 154.288.749 (907.967.416) 1.081.472.386

- Maddi ve maddi olmayan
  duran varl›k al›mlar› 44.909.780 44.955.866 61.254.966 95.145.849 358.807 1.975.120 - 248.600.388

- Maddi ve maddi olmayan
  duran varl›k amortisman ve itfa paylar› (55.418.813) (79.759.316) (54.416.065) (46.038.895) (1.556.368) (3.118.180) - (240.307.637)

31 Aral›k 2004
Rusya ve Konsolidasyon

Ülkelere göre Türkiye Gürcistan Avrupa Di¤er Toplam Düzeletmeleri Konsolide

Net Sat›fllar 1.995.339.582 125.731.468 64.501.937 2.277.419 2.187.850.406 (2.277.419) 2.185.572.987

Varl›klar toplam› 6.182.984.082 208.886.230 377.072.119 1.121.122 6.770.063.553 (3.030.357.208) 3.739.706.345

Maddi ve maddi olmayan
duran varl›k al›mlar› 160.239.760 145.528.963 36.738.717 1.654.331 344.161.771 - 344.161.771

31 Aral›k 2003
Rusya ve Konsolidasyon

Ülkelere göre Türkiye Gürcistan Avrupa Di¤er Toplam Düzeletmeleri Konsolide

Net Sat›fllar 1.939.882.867 58.734.509 64.197.782 2.608.037 2.065.423.195 (2.608.037) 2.062.815.158

Varl›klar toplam› 5.421.988.574 111.771.990 160.559.142 1.133.547 5.695.453.253 (2.203.786.384) 3.491.666.869

Maddi ve maddi olmayan
duran varl›k al›mlar› 217.511.686 31.333.346 36.690 (281.334) 248.600.388 - 248.600.388

 30. ‹flletme Sermayesinde Gerçekleflen De¤iflim

2004 2003

Ticari alacaklar (24.166.458) 11.472.875
Stoklar (17.630.466) 1.315.433
‹liflkili flirketlerden alacaklar (6.428) 6.839.146
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (5.672.195) 8.260.300
Ticari borçlar 3.052.951 (12.771.356)
‹liflkili flirketlere borçlar 2.128.957 961.237
Al›nan avanslar (625.447) (6.842.196)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› (13.584.328) 17.663.879

(56.503.414) 26.899.318
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 31. Di¤er Yat›r›m Faaliyetlerinde Gerçekleflen De¤iflim

2004 2003

Di¤er alacaklar ve duran varl›klar 95.206 (266.451)
Di¤er uzun vadeli borçlar (933.004) (60.380)

(837.798) (326.831)

 32. Yabanc› Para Pozisyonu

Di¤er yabanc›
paralar›n YTL

31 Aral›k 2004 USD 000 EUR 000 karfl›l›¤› YTL karfl›l›¤›

Nakit ve nakit benzeri kalemler 39.829 122.465 8.021.990 285.194.649
Ticari alacaklar (net) 44.651 59.840 19.222.804 188.463.830
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar 434 17 3.027.660 3.640.332
Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar 1.036 - - 1.390.679
Banka kredileri (190.462) (167.300) (799.727) (562.043.266)
Ticari borçlar (net) (3.626) (13.823) (9.107.205) (39.225.162)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› (632) (3.693) (1.992.838) (9.586.504)

Net yabanc› para pozisyonu (132.165.442)

Di¤er yabanc›
paralar›n YTL 

31 Aral›k 2003 USD 000 EUR 000 karfl›l›¤› YTL karfl›l›¤›
Nakit ve nakit benzeri kalemler 21.160 55.589 808.624 144.976.684
Ticari alacaklar (net) 55.050 104.786 17.605.012 315.684.715
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar  891 4.451 547.112 10.880.196
Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar 1.040 - - 1.652.443
Banka kredileri (187.956) (100.263) - (496.303.307)
Ticari borçlar (net) (7.767) (13.184) (2.310.768) (41.165.150)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› (2.694) (3.094) - (10.427.892)

Net yabanc› para pozisyonu (74.702.311)

 33. Kurulufl, Birleflme, Sat›nalma ve Devirler

2004 y›l› içerisinde kurulan ve sat›n al›nan flirketlere iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir.

Finansman ve yat›r›m faaliyetlerinde bulunmak amac›yla, Hollanda’da kurulan Paflabahçe Investment B.V., Rusya’da kurulu olan Posuda Ltd.
flirketinin %100 hissesini sat›n alm›fl, al›m sat›m sözleflmesi 9 Eylül 2003 tarihinde imzalanm›fl, hisse devri ise 30 Ekim 2003 tarihinde
gerçeklefltirilmifltir. Posuda Ltd flirketi, 27 Eylül 2004 tarihinde 90 ton/gün kapasite ile cam ev eflyas› üretimine bafllam›flt›r.

Toplulu¤un ba¤l› ortakl›klar›ndan Anadolu Cam Sanayii A.fi., 25 May›s 2004 tarihinde Hollanda’da kurulan yat›r›m flirketi Balsand B.V.’ye
6 Temmuz 2004 tarihinde %51 oran›nda ifltirak etmifltir. Balsand B.V.’nin rapor tarihi itibariyle sermayesi 5,676,970 Euro’dur.

Rusya’da kurulu olan OJSC Pokrov Glass Plant flirketinin %90,89 hissesi, Toplulu¤un ba¤l› ortakl›klar›ndan Balsand B.V. taraf›ndan
4.500.000 USD’ye sat›n al›nm›fl olup, hisse devir ifllemleri 14 Aral›k 2004 tarihinde gerçekleflmifltir.

OOO Ruscam UFA flirketi 4 Ekim 2004 tarihinde cam ambalaj üretimi ve sat›fl› faaliyetlerinde bulunmak amac›yla, Balsand B.V.’nin %100
ifltiraki ile kurulmufltur.

Balkum Ltd. 26 Temmuz 2004 tarihinde kum iflleme faaliyetinde bulunmak amac›yla, Balsand B.V’nin %50 ifltiraki ile Rusya’da kurulmufltur.

8 Kas›m 2004 tarihinde sigorta acenteli¤i alan›nda faaliyet göstermek üzere 50.000 YTL. sermaye ile kurulan fiiflecam Sigorta Arac›l›k
Hizmetleri A.fi.’ne, Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. %99,50 oran›nda ifltirak etmifl olup, kalan %0,50 oran›ndaki hisseye ise di¤er ba¤l›
ortakl›klar ifltirak etmifltir.
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 34. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Hususlar

a) 1 Ocak 2005’den bafllayarak 1.574,74 YTL olan k›dem tazminat› tavan› 1.648,90 YTL’na yükseltilmifltir.

b) 26 Ocak 2005 tarihinde imzalanan sat›fl anlaflmas› ile Paflabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.fi. Trakya Glass Bulgaria EAD'nin
%100 payla tek orta¤› Hollanda'da kurulu Trakya Cam Investment B.V.’ye %30 oran›nda ifltirak etmifltir. Bu ifllemle 3.600.000
Euro nominal tutar›ndaki Trakya Cam Investment B.V. hissesi Paflabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.fi.'ye baflabafl de¤erle nakden
sat›lm›flt›r.

c) Bursa Yeniflehir Organize Sanayi Bölgesinde “Anadolu Cam Yeniflehir Sanayi A.fi.” unvan› ile 27.000.000 YTL  nominal sermaye
ile kurulan fiirket’e, %84,89 oran›nda ba¤l› ortakl›klardan Anadolu Cam Sanayii A.fi., %15,00 oran›nda Türkiye fiifle ve Cam
Fabrikalar› A.fi., kalan % 0,11 oran›na ise di¤er ba¤l› ortakl›klar ifltirak etmifltir.

 35. Mali Tablolar›n Onaylanmas›

fiirketin 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta
bulunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na göre haz›rlanan ba¤›ms›z denetimden geçmifl konsolide mali tablolar›,
Denetim Komitesi’nin görüflü de dikkate al›narak incelenmifl, söz konusu mali tablolar›n faaliyet sonuçlar›n›n gerçek durumunu yans›tt›¤›
ve flirketin izledi¤i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na uygun oldu¤u ve haz›rlanan konsolide mali tablolar›n Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet Faruk Polatkan ve Merkez Muhasebe Müdürü Mükremin fiimflek taraf›ndan imzalanmas›na karar verilmifl ve fiirket Yönetim
Kurulu’nun 31 Mart 2005 tarihli toplant›s›nda kamuya bildirim amac›yla onaylanm›flt›r.
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
2004 Y›l› Kâr›n›n Da¤›t›m›

Say›n ortaklar›m›z,

fiirketimiz 2004 hesap dönemini 186.892.777 YTL. kârla kapatm›fl bulunmaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na 
göre haz›rlanan 2004 y›l› konsolide bilançomuzda yer alan 186.892.777 YTL. tutar›ndaki 2004 y›l› net konsolide bilanço kâr›m›z›n, 
SPK’nun kâr da¤›t›m›na iliflkin 25 fiubat 2005 tarih ve 7/242 say›l› duyurusu çerçevesinde, konsolide mali tablolar›m›zdaki kâr içinde 
görünen ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerimizden flirketimiz konsolide mali tablolar›na intikal eden kârlardan,
genel kurullar›nda kâr da¤›t›m›na karar veren ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerimizden gelen kârlardan flirketimiz 
pay›na isabet eden k›s›mlar› dikkate al›narak, Esas Mukavelemizin 29. maddesine göre afla¤›daki flekilde tefrik edilmesi,

1) Vergi Sonras› Net Kâr 186.892.777
2) Kar Da¤›t›m› D›fl›nda Kalan K›s›m (85.603.532)
3) Da¤›t›labilir Kâr 101.289.245
4) Birinci Tertip Yasal Yedek (5.209.875)
5) Ortaklara Birinci Temettü (30.492.000)
6) Ola¤anüstü Yedek [1- (4+5)] 151.190.902

30.492.000 YTL tutar›ndaki temettünün beher 1 YTL nominal de¤erli hisse bafl›na 0,072 YTL (ç›kar›lm›fl sermaye üzerinden brüt eflittir 
net olmak üzere %7,2) nakden ödenmesini ve temettü ödeme tarihinin 31 May›s 2005 olarak belirlenmesini görüfl ve onaylar›n›za 
sunar›z.

Sayg›lar›mla,

Yönetim Kurulu Baflkan›
H. Ersin Özince
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
2004 Y›l› Denetleme Kurulu Raporu

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Genel Kurulu'na

Unvan›  : Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
Merkezi  : ‹STANBUL
Ortakl›¤›n Kay›tl› Sermayesi  : 800.000.000 YTL.
Ç›kar›lm›fl Sermayesi  : 423.500.000 YTL.
Faaliyet Konusu  : Cam ve buna yard›mc›, tamamlay›c› s›nai ve ticari faaliyette bulunmak, her türlü s›nai

ve ticari kuruluflun sermaye ve yönetimine ifltirak etmektir.

Denetçi veya Denetçilerin ad› ve görev Nurgün Özdefl            (11.05.2004-19.04.2005)
süreleri, ortak veya flirketin personeli Senar Akkufl               (11.05.2004-19.04.2005)
olup olmad›klar› : ‹nci Y›lmaz (11.05.2004-19.04.2005)

Denetçiler flirket orta¤› ve personeli de¤ildir.

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan 10 kez Yönetim Kurulu toplant›s›na kat›l›nm›fl,
Denetleme Kurulu Toplant›lar› say›s›  : 3 kez de Denetleme Kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r

Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri fiirket defter ve belgeleri üzerinde 21.01.2004, 11.06.2004
üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, ve 03.12.2004 tarihlerinde yap›lan incelemelerde, defterlerin yasalar ve
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak tutuldu¤u
var›lan sonuç : tespit edilmifltir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin
1’inci f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince
ortakl›k veznesinde yap›lan say›mlar›n 2004 y›l›nda flirket veznesi 5 kez say›lm›fl olup say›m sonuçlar› kay›tlara
say›s› ve sonuçlar› : uygundur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 21.01.2004, 26.02.2004, 24.03.2004, 08.04.2004, 06.05.2004,
353'üncü maddesinin 11.06.2004, 01.07.2004, 10.09.2004, 15.09.2004, 26.10.2004,
1'inci f›kras›n›n 17.11.2004, 03.12.2004 ve 31.01.2005 tarihlerinde yap›lan incelemeler
4 numaral› bendi gere¤ince sonucunda, rehin veya teminat yahut flirket veznesine h›fsolunmak üzere
yap›lan inceleme vedia olarak teslim olunan her nevi k›ymetli evrak›n mevcut oldu¤u
tarihleri ve sonuçlar› : tahkik ve kay›tlara uygunlu¤u tespit edilmifltir.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar 
hakk›nda yap›lan ifllemler : Herhangi bir flikayet ve yolsuzluk intikali olmam›flt›r.

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› Anonim fiirketi'nin 1.1.2004-31.12.2004 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n esas
sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z. Görüflümüze göre içeri¤ini
benimsedi¤imiz ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali durumunu, 1.1.2004-31.12.2004
dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta, kâr›n da¤›t›m› önerisi yasalara
ve ortakl›k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad›r.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun ibras›n› oylar›n›za arz ederiz.

Denetçiler

Nurgün Özdefl Senar Akkufl ‹nci Y›lmaz
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyan›

Bu beyan, Sermaye Piyasas› Mevzuat›, fiirket Esas Sözleflmesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan
düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; flirket pay ve menfaat sahipleri ile iliflkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona ba¤l›
olarak çal›flan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklar›n›n belirlenmesi konular›nda, Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› Anonim
fiirketi (fiiflecam)’nin afla¤›da belirtilen sorumluluklar›n› ifade etmektedir.

1935 y›l›nda Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye ‹fl Bankas› taraf›ndan kurulan fiiflecam, önce ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini
karfl›lam›fl, “Pazar›m›z dünyad›r” ilkesi do¤rultusunda 1960’lardan itibaren güçlü bir biçimde dünya pazarlar›na girmifl, 1970 ve 1980’lerde
faaliyetlerini çeflitlendirerek h›zl› bir büyüme gerçeklefltirmifltir.

fiiflecam ana faaliyet alanlar› cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi toplulu¤udur. Cam›n düzcam, cam ev eflyas›, cam ambalaj ve cam
elyaf› gibi tüm temel alanlar› ile soda ve krom bilefliklerini kapsayan ihtisaslaflmas›yla, faaliyet alanlar›nda güçlü ve lider bir konumdad›r.

fiiflecam, faaliyet gösterdi¤i sektörlerdeki dünya flirketi olma konumunun gere¤i olarak, yönetim anlay›fl›n› eflitlik, fleffafl›k, hesap verebilirlik
ve sorumluluk  ilkeleri üzerine kurmufltur. fiiflecam Toplulu¤u’nun, bugün ulaflt›¤› boyutlarla, ihtisaslaflmas› ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle
sahas›nda Avrupa’n›n ve dünyan›n seçkin üreticileri aras›nda bulunma konumu, üstlenmifl oldu¤u bu yönetim anlay›fl›n›n en aç›k kan›t›d›r.

fiiflecam’› bugünlere tafl›yan ça¤dafl yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaflma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odakl›l›k gibi hususlar,
gelece¤in daha güçlü fiiflecam’›n›n da temel dayanaklar›n› oluflturmaktad›r. fiiflecam Toplulu¤u, faaliyet alanlar›nda çevre ülkelerini kapsayan
yaflamsal co¤rafyan›n lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi
hedeflemektedir.

fiirketimiz 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri
ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmifltir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi amac›na yönelik olarak,
www.sisecam.com.tr adresindeki flirketimiz internet sitesinde “Yat›r›mc› ‹liflkileri” bölümü oluflturulmufl ve risk yönetiminin gereklerini yerine
getirmek amac›yla alt yap›, bilgilendirme ve e¤itim çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Bu kapsamda yap›lan çal›flmalar›n detay› raporumuzun ilgili
bölümlerinde afla¤›da sunulmufltur.

Bölüm I- Pay sahipleri

2- Pay sahipleri ile iliflkiler birimi

Türk Ticaret Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve fiirketimiz Esas Sözleflmesi’nde yer alan hüküm ve düzenlemeler  çerçevesinde; pay
sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› kolaylaflt›rmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, flirketimiz bünyesindeki birimlerce bu güne kadar eksiksiz
olarak yerine getirilmifltir. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri öngörüsü do¤rultusunda, flirketimiz bünyesinde öteden beri mevcut
olan bu yap›, “Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi” ad› alt›nda yeniden düzenlenecektir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen bafll›ca faaliyetler;

a) fiirketimiz ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin flirket ile ilgili
sözlü ve yaz›l› bilgi taleplerinin karfl›lanmas›,

b) Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›,

c) Genel kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dökümanlar›n haz›rlanmas›,

d) Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n pay sahiplerine yollanmas›,

e) Mevzuat ve flirket bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,

f) Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yap›lan baflvurular›n tamam› yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevapland›r›lm›fl olup, pay sahipleri ile
iletiflim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleflme ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanlar›, mektup, telefon ve internet
arac›l›¤›yla sa¤lanm›flt›r.
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Pay sahipleri ile iletiflimi sa¤lamakla görevli birim yetkilileri

Ad› ve Soyad› Görev Unvan› Telefon e-mail

Asuman Akman Bütçe ve Mali Kontrol Md. 0212 350 39 95 aakman@sisecam.com.tr
Aytaç Mutlugüller Yurtd›fl› Kurumsal Yat. ve Fin. ‹lifl. Md. 0212 350 34 80 amutluguller@sisecam.com.tr
Mükremin fiimflek Merkez Muhasebe Md. 0212 350 39 51 msimsek@sisecam.com.tr

3- Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n kullan›m›

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›yla her türlü bilgi, Türkiye çap›nda
yay›n yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum aç›klamalar›, fiirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullan›m›na
sunulmaktad›r. Ayr›ca, iletiflim bilgileri flirkette bulunan pay sahiplerine mektup, telefon ve elektronik posta arac›l›¤›yla ulaflt›r›lmaktad›r.

Dönem içinde herhangi bir yaz›l› bilgi talebi olmam›fl, flifahi ve telefon arac›l›¤›yla ulaflan bilgi talepleri ise, sermaye art›fllar› ve kâr da¤›t›m›
konular›nda yo¤unlaflm›fl ve bu talepler flirket yetkililerince an›nda cevapland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n
geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren www.sisecam.com.tr adresindeki flirketimiz internet sitesinde
“Yat›r›mc› ‹liflkileri” bölümü oluflturulmufl ve bu bölüm güncel olarak pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmufltur.

Az›nl›k pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmas›n› talep etme haklar› yasal mevzuat ile düzenlenmifltir. Sermayenin en az
onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmas›n› isteyebilir.

fiirketimiz esas sözleflmesinde özel denetçi atanmas›na iliflkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine iliflkin dönem
içerisinde herhangi bir talep olmam›flt›r.

4- Genel kurul bilgileri

Dönem içinde 11 May›s 2004 tarihinde 2003 y›l› ola¤an genel kurul toplant›s› %63,7 nisapla toplanm›flt›r. Genel kurul toplant›s›na
menfaat sahipleri ile bas›n mensuplar› da kat›lm›flt›r.

Genel Kurul toplant›lar›na iliflkin davet mektuplar›nda;

- Genel kurul gündemi, toplant› yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer alm›fl,

- Ayr›ca, 2003 y›l›na ait bilanço, gelir tablosu ile ba¤›ms›z denetim raporu özetinin genel kurul kurul toplant›s›ndan en az 15 gün önce
flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulaca¤›,

- Genel kurul toplant›s›na kat›lacak pay sahiplerinin genel kurul toplant›s›ndan en geç bir hafta evvel sahibi bulunduklar› hisse senetlerini
veya bunu ispat edecek vesikalar› flirket merkezine tevdi ile toplant› girifl kart› almalar›, toplant›da kendilerini vekaleten temsil ettirecek
gerçek veya tüzel kifli ortaklar›n vekaletnamelerini SPK’nun Seri: IV, No: 8 Tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak flirkete tevdi
etmeleri gerekti¤i, belirtilmifltir.

Ayr›ca, nama yaz›l› pay sahipleri ile aç›k adresleri bilinen pay sahiplerine bu bilgiler iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmifl ve Türkiye
çap›nda yay›n yapan iki gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmifltir.

Genel kurul toplant›lar›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›fl ve bu sorular genel kurul toplant›s›nda flirket yetkililerince
cevapland›r›lm›flt›r. Genel kurul toplant›s›nda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir öneri verilmemifltir.

Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikli kararlar›n genel kurul taraf›ndan al›nmas› gerekti¤i tabidir.
Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç do¤mamas› nedeniyle, esas sözleflmeye bu konularda hüküm konulmam›flt›r.

Genel kurul toplant›lar›na kat›l›m› art›rmak amac›yla, genel kurul duyurular›; genel kurul tarihinden en az onbefl gün önce Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde, Türkiye çap›nda yay›n yapan iki gazetede ve flirketimiz internet sitesinde yay›nlanmakta, adresleri bilinen pay sahiplerine
mektup gönderilmek suretiyle de duyurulmaktad›r. Ayr›ca, genel kurul saatleri, trafik, ulafl›m ve benzeri çevresel etkenler de dikkate al›narak
belirlenmekte ve genel kurullar›n trafi¤in yo¤un olmad›¤› saatlerde yap›lmas›na özen gösterilmektedir.

Genel kurullara iliflkin tutanaklar 2004 y›l›ndan itibaren flirketimizin web sayfas›nda ortaklar›n kullan›m›na sunulmaya bafllanm›flt›r.
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5- Oy haklar› ve az›nl›k haklar›
fiirketimiz oy haklar›nda imtiyaz bulunmamakta, karfl›l›kl› ifltirak içinde olan flirketler genel kurulda oy kullanmamaktad›r.

Ana sözleflmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk› vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklar›n› genel kurul toplant›lar›nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü
bir flah›s vas›tas›yla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kifli pay sahibi genel kurulda ancak bir kifli taraf›ndan temsil edilmektedir. Tüzel kifli pay sahiplerinin birden fazla kifli ile temsil
edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf›ndan oy kullan›lmaktad›r. Oy kullanmaya kimin yetkili oldu¤u yetki belgesinde gösterilmektedir.

Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanmas› flirketimiz aç›s›ndan ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleflmede
yer verilmemifltir.

6- Kâr da¤›t›m politikas› ve kâr da¤›t›m zaman›

fiirketimizin kâr da¤›t›m esaslar›na internet sitemizde de yay›nlanan ana sözleflmemizde yer verilmifl olup pay sahiplerinin bilgisine
sunulmaktad›r.

Di¤er taraftan, Yönetim Kurulu, ilgili faaliyet döneminde da¤›t›labilir kâr oluflmufl ise SPK’nun belirledi¤i usul ve esaslar çerçevesinde
kâr da¤›t›m›na karar verebilir, genel kurulda pay sahiplerinin onay›na sunabilir. Genel kurulun alaca¤› karara ba¤l› olarak; kâr
da¤›t›m› nakit veya bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle gerçeklefltirilebilir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.

fiirketimiz 2004 y›l›nda, 2003 y›l› da¤›t›labilir kâr›na iliflkin olarak, kâr da¤›t›m yükümlülü¤ünü, sermaye piyasas› mevzuat› ve flirket
esas sözleflmesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, zaman›nda ve eksiksiz olarak yerine getirmifltir.

7- Paylar›n devri

fiirketimiz esas sözleflmesinde paylar›n devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

Bölüm II- Kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k

8- fiirket bilgilendirme politikas›

fiirketimizin kamuya aç›klanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar d›fl›nda, flirket faaliyetleri
ile ilgili önemli de¤ifliklikler ve geliflmeler ortaya ç›kt›¤› anda bas›n duyurular›yla aç›klamalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca talep olmas› durumunda,
yat›r›mc› ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, bu hususta görevli flirket yetkililerince karfl›lanmaktad›r. Borsa ile bilgi iletiflimi ve
koordinasyonu sa¤lamak üzere, Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet Faruk Polatkan, Merkez Muhasebe Müdürü Mükremin fiimflek
ve Merkez Muhasebe Müdür Yard›mc›s› Necat Koç yetkilendirilmifltir.

9- Özel durum aç›klamalar›

Dönem içinde, SPK’nun Seri:VIII, No:39 say›l› “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” kapsam›nda 22 adet özel
durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Ayr›ca, ‹MKB’n›n talebi do¤rultusunda bu aç›klamalara iliflkin dört adet ek aç›klama yap›lm›fl olup, an›lan
Tebli¤ kapsam›nda yap›lan bu özel durum aç›klamalar›na iliflkin olarak herhangi bir yapt›r›m uygulanmam›flt›r.

10- fiirketin internet sitesi ve içeri¤i

fiirketimizin www.sisecam.com.tr adresinde mevcut olan internet sitesinde, afla¤›da belirtilen içerikte “Yat›r›mc› ‹liflkileri” bölümü oluflturulmufl
ve 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren pay ve menfaat sahiplerinin kullan›m›na sunulmufltur.
- Y›ll›k faaliyet raporlar›,
- Ara dönem mali tablo ve ba¤›ms›z denetim raporlar›,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
- Genel kurul toplant› gündemleri,
- Genel kurul toplant› tutanaklar›,
- Genel kurul kat›lanlar cetveli,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Esas sözleflmenin son hali,
- ‹zahname ve halka arz sirkülerleri,
- Özel durum aç›klamalar›,
- S›kça sorulan soru ve cevaplar.
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11- Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin aç›klanmas›

fiirketimizin ortakl›k yap›s› afla¤›daki flekilde olup, flirketimizin ortaklar› aras›nda gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.

Pay Sahipleri Pay Oran› (%)

T. ‹fl Bankas› A.fi. 66,10
Efes Holding A.fi. 4,07
Di¤er 29,83
Toplam 100,00

12- ‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin duyurulmas›

Yasal bir gereklilik olmamas› ve bu güne kadar bu konunun kamuya aç›klanmas›n› gerektirecek bir durumun oluflmamas› nedeniyle,
içeriden bilgi ö¤renebilecek durumda olan kifliler kamuya duyurulmam›flt›r. fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yan› s›ra fiirketimizdeki
görevleri nedeniyle içeriden bilgi ö¤renebilecek kiflilerin isim ve görevleri afla¤›da belirtilmifltir.

Ad› ve Soyad› Görev Unvan›

Alev Yaraman Düzcam Grup Baflkan›
Gülsüm Azeri Cam Ev Eflyas› Grup Baflkan›
Teoman Yenigün Cam Ambalaj Grup Baflkan›
Atefl Kut Kimyasallar Grup Baflkan›
Türkay Ergun Finansman Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet Faruk Polatkan Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›
Mehmet Kara Planlama Genel Müdür Yard›mc›s›
Y›ld›r›m Teoman Araflt›rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›s›
Rüfltü Bozkurt Genel Sekreter
Mete Saadetlio¤lu Teftifl Kurulu Baflkan›

Bölüm III- Menfaat sahipleri

13- Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve geliflmeler bas›n, medya, internet ve özel durum aç›klamalar›yla menfaat sahiplerinin
bilgisine sunulmaktad›r. Örne¤in; toplu ifl görüflmelerindeki önemli geliflmeler flirket internet sitesinde yay›nlanmakta ve ayr›ca elektronik
posta yoluyla da çal›flanlara iletilmektedir.

14- Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m›

Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda bir model oluflturulmam›flt›r.

15- ‹nsan kaynaklar› politikas›

fiirketimiz insan kaynaklar› sistemleri kapsam›nda; ifle alma, çal›flma flartlar›, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal
haklar, performans de¤erlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul ve esaslar› oluflturulmufltur. fiirket çal›flanlar› ile
iliflkiler insan kaynaklar› birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.
fiirket yöneticilerine ayr›mc›l›k konusunda flikayet intikal etmemifltir.

16- Müflteri ve tedarikçilerle iliflkiler hakk›nda bilgiler

fiiflecam Toplulu¤u, öncelikle “insan odakl›l›k” ve “güven kurumu” olma niteli¤indeki de¤iflmez de¤erleri çerçevesinde ortaklar›,
çal›flanlar›, müflterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman de¤er üreten, de¤er ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir.
Bu ba¤lamda, mal ve hizmet pazarlanmas›nda ve sat›fl›nda müflteri memnuniyetini sa¤lamaya yönelik olarak, müflterilerimizin ve
tüketicilerimizin talepleri duyarl›l›k ve sorumlulukla hareket edilerek karfl›lanmaktad›r. Ayr›ca, müflteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen
önemli olay ve geliflmeler ile yasal de¤ifliklikler en seri iletiflim araçlar›yla müflteri ve tedarikçilerimizle paylafl›lmaktad›r.

17- Sosyal sorumluluk

fiiflecam Toplulu¤u flirketleri, yasalara ve çevresel de¤erlere karfl› sorumlulu¤unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir
bir dünya b›rakman›n gere¤ine inanmaktad›r. Stratejik yönetimin temel unsurlar›ndan biri olarak alg›lad›¤› bu yaklafl›m› faaliyetlerinin
her aflamas›nda dikkate almaktad›r. Amac›m›z; Toplulu¤umuzda sürdürülen çevre koruma çal›flmalar›n›n, çevre yönetim sistemi anlay›fl›yla
yürütülmesi ve tüm çal›flanlar›n deste¤i al›narak sürekli iyileflmenin sa¤lanmas›d›r.
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Bölüm IV- Yönetim kurulu

18- Yönetim kurulunun yap›s›, oluflumu ve ba¤›ms›z üyeler

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleflme hükümleri çerçevesinde afla¤›da isimleri belirtilen 9 üyeden oluflmaktad›r. Genel
Müdür haricindeki yönetim kurulu üyeleri icrada görevli olmayan üyelerdir. Yönetim kurulunda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörülen
ba¤›ms›zl›k kriterlerini tafl›yan üye bulunmamaktad›r.

Ad› ve Soyad› Görevi

Hakk› Ersin Özince Baflkan
Ahmet Do¤an Ar›kan (*) Baflkan Vekili-Genel Müdür
Alparslan Ak›nc› Üye
Mehmet S›rr› Erkan (**) Üye
Suat ‹nce Üye
Mahmut Magemizo¤lu (**) Üye
Habip Fevzi Onat Üye
Ali R›za Osken Üye
Turgay Tanes Üye
(*) ‹crada görevli üye/**) Denetim komitesi üyesi

Yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka bir görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara ba¤lanmas›n› veya s›n›rland›r›lmas›n›
gerektirecek bir durumun oluflmamas› nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka bir görev veya görevler almalar› belirli
kurallara ba¤lanmam›flt›r.

19- Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri

Yönetim kurulu üyeli¤ine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmifle sahip olan kifliler aday
gösterilmekte, SPK’nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teflebbüs ya da ifltirak suçlar›ndan hüküm
giymifl olanlar yönetim kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim kurulu üyeli¤i adaylar›nda ayr›ca, mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz
edebilme, flirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli ifllemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda temel bilgiye
sahip olmas› ve yönetim kurulunun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na sahip olmas› gibi
asgari nitelikler de aranmaktad›r. Ancak, bunlara iliflkin esaslar flirket esas sözleflmesinde yer almamaktad›r.

20- fiirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri

fiirketimizin vizyonu “faaliyet alanlar›nda çevre ülkeleri kapsayan yaflamsal co¤rafyan›n lider üreticisi olmak” olarak belirlenmifl ve bu husus y›ll›k faaliyet
raporlar›m›zda kamuya aç›klanm›flt›r. fiirket yöneticileri taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler yönetim kurulu taraf›ndan onaylanmaktad›r. Söz konusu
stratejik hedefler flirketimiz ve ba¤l› kurulufl yöneticilerinin kat›l›m›yla her y›l yap›lan “stratejik plan” toplant›lar›nda ileriye dönük üç y›l› kapsayacak flekilde
oluflturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun onay›na sunulmaktad›r. Yönetim kurulu, flirketin ayl›k faaliyetlerini (sat›fl, üretim,
stok, çal›flan say›s› ve kar-zarar vb. durumlar›n›) ve geçmifl performans›n› gözden geçirmekte ve de¤erlendirmektedir.

21- Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›

fiirketimiz ve ba¤l› kurulufllar›n›n faaliyetleri yasalara, esas sözleflmelere ve flirket içi prosedürlere uygun yap›l›p yap›lmad›¤›, flirketimiz bünyesinde
bulunan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› denetim elamanlar›nca periyodik olarak denetlenmekte ve olas› aksakl›k ve eksiklikler raporlanmaktad›r.

2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren “risk yönetimi süreçlerinin” oluflturulmas› amac›yla alt yap›, bilgilendirme ve e¤itim çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

22- Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› flirket ana sözleflmesinin 8-15 maddelerinde düzenlenmifltir. fiirketin idaresi veya
d›flar›ya karfl› temsili, ortaklar genel kurulu taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar›nca, ortaklar aras›ndan seçilecek ve en çok dokuz
üyeden oluflacak yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her genel kurulu müteakip bir baflkan ve bir baflkan vekili seçer. Ancak, baflkan ve/veya baflkan vekilinin herhangi bir nedenle
iflbu görevden ayr›lmalar› halinde, Yönetim Kurulu boflalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur. Baflkan'›n
bulunmad›¤› zamanlarda, Yönetim Kuruluna Baflkan Vekili Baflkanl›k eder. Baflkan Vekili de yoksa, yönetim kuruluna o toplant› için kendi
aras›ndan seçece¤i bir geçici Baflkan Baflkanl›k eder. Yönetim kurulunun toplant› gün ve gündemi, Baflkan taraf›ndan belirlenir. Baflkan’›n
bulunmad›¤› durumlarda bunlar› Baflkan Vekili yerine getirir.

Ancak, toplant› günü Yönetim Kurulu karar› ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, flirket ifli ve ifllemleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak,
en az ayda bir defa toplanmas› mecburidir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya flirket genel müdür ve müdürlerine
b›rakabilece¤i gibi üyelerinden baz›lar›n›n flirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir.
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23- Yönetim kurulunun faaliyet esaslar›

Yönetim Kurulu toplant› gündemleri fiirketimiz ihtiyaçlar›, ülkemiz ve dünyada yaflanan geliflmeler dikkate al›narak belirlenmektedir. Dönem
içinde 35 adet Yönetim Kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›lara davet, en seri haberleflme vas›tas› olan telefon arac›¤›yla yap›lmakta
olup, toplant› gündem ve dokümanlar› toplant› tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplant›lara
fiilen kat›l›m sa¤lanmaktad›r.

SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen nitelikte Yönetim Kurulu baflkan›na ba¤l› bir sekreterya bulunmamaktad›r. Ancak, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen ifl ve ifllemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak
görevli fiirketimiz personelleri taraf›ndan sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

24- fiirketle muamele yapma ve rekabet yasa¤›

Genel kurul karar› ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu‘nun 334 ve 335 maddeleri uyar›nca izin verilmifltir. Ancak, bu kapsamda
verilen izinler nedeniyle herhangi bir ç›kar çat›flmas› olmam›flt›r.

25- Etik kurallar

fiiflecam Toplulu¤u faaliyetlerini güçlü, yekvücut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, at›l›mc› özelliklere uygun olarak
sürdürmeyi benimsemifl ve bu sekiz özellik fiiflecam Logosuna da yans›t›lm›flt›r. Ayr›ca, “‹nsan Kaynaklar› Sistemleri Yönetmeli¤i”nde çal›flanlara
yönelik kurallar belirlenmifl ve çal›flanlara duyurulmufltur. Çal›flanlara yönelik olarak belirlenen kurallar›; flirket taraf›ndan ç›kar›lm›fl ve ç›kar›lacak
bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak, çal›flanlar› birbirleriyle ve üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinde oldu¤u gibi, özel
yaflant›lar›nda da flirketin onuruna yak›fl›r bir biçimde davranmak, çal›flanlar›n fiirket faaliyet ve geliflmeleri, fiirket politikalar›, yeni yat›r›mlar,
yeni projeler ve personel ifllemleri ile ilgili olarak edindi¤i  bilgileri, fiirket müflterileri, firmalar  veya di¤er özel veya tüzel kiflilerle ilgili olarak
görevi gere¤i edindi¤i s›rlar› saklamak, çal›flanlar›n“Tacir”veya“Esnaf”,“Serbest Meslek Erbab›” say›lmalar›n› gerektiren faaliyetlerde bulunmamak
fleklinde özetlemek mümkündür.

26- Yönetim kurulunda oluflturulan komitelerin say›, yap› ve ba¤›ms›zl›¤›

Yönetim kurulunun görev sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmek amac›yla, icrada görevi olmayan iki üyeden oluflan “Denetimden
Sorumlu Komite” kurulmufltur. Bu komitede SPK’nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörülen nitelikte ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Komite
en az üç ayda bir toplanmakta ve fiirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüfl standartlara göre denetlemektedir.

27- Yönetim kuruluna sa¤lanan mali haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleflmemizde belirtildi¤i üzere her y›l Genel Kurulca saptanmaktad›r.

fiirketimizin 11 May›s 2004 tarihinde gerçeklefltirilen 2003 Y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek
ayl›k huzur haklar› belirlenerek kamuya aç›klanm›flt›r.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmamakta
veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
69. Ortaklar Ola¤an Genel Kurulu Gündemi

1. Baflkanl›k Divan› Seçimi ve Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul Tutana¤›n› ‹mza Yetkisi Verilmesi,

2. fiirketimizin 2004 Y›l› Çal›flmalar› Hakk›nda Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlar›n›n Okunmas›,

3. 2004 Y›l› Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplar›n›n ‹ncelenmesi ve Onay›, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ‹bras›,

4. 2004 Y›l› Kâr›n›n Da¤›t›m fiekli ve Tarihi Hakk›nda Karar Al›nmas›,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

6. Denetçilerin Seçimi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyar›nca ‹zin Verilmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas›,

9. Denetçilerin Ücretlerinin Saptanmas›.

Tarih :19 Nisan 2005

Yer : ‹fl Kuleleri, Kule 3, IV.Levent - ‹stanbul
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar› ‹letiflim Bilgileri

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx Faks: (212) 350 40 40  www.sisecam.com.tr

 Düzcam Grubu

Trakya Cam Sanayii A.fi.
Yönetim ve Sat›fl Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx Faks: (212) 350 50 70  www.sisecam.com.tr
Dan›flma Hatt›: 0800 211 08 33
Cam ‹flleme ve Kaplamal› Camlar Fabrikas›
Fatih Tren ‹stasyonu Mevkii 41407 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 678 17 17 Pbx Faks: (262) 678 22 74
Trakya Fabrikas›
Büyükkar›flt›ran Mevkii, P.K. 98, 39760 Lüleburgaz - K›rklareli Tel: (288) 400 80 00 Faks: (288) 417 31 26 - 436 12 11
Trakya Otocam Fabrikas›
Büyükkar›flt›ran Mevkii, P.K. 28, 39760 Lüleburgaz - K›rklareli Tel: (288) 400 80 00  Faks: (288) 436 22 30  www.trakyaotocam.com.tr
Mersin Fabrikas›
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Nacarl› Köyü Mevkii P.K. 401, 33400 Tarsus - Mersin
Tel: (324) 676 40 70 Pbx Faks: (324) 676 40 73

 Cam Ev Eflyas› Grubu

Camifl Ambalaj Sanayii A.fi.
Tuzla Fabrikas›
Fabrikalar Cad. No: 2, 34940 Tuzla - ‹stanbul Tel: (216) 581 27 27 Faks: (216) 581 29 29
Eskiflehir Fabrikas›
Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytino¤lu Bulvar› 26110 Eskiflehir Tel: (222) 211 45 45 Faks: (222) 236 09 48

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.
fiirinköy, 20014 Denizli Tel: (258) 377 27 65 Faks: (258) 377 24 79  dencm@sisecam.com.tr

Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.
Yönetim ve Sat›fl Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx Faks: (212) 350 50 49  www.sisecam.com.tr
K›rklareli Fabrikas›
Muratl› Yolu Üzeri, Büyükkar›flt›ran Mevkii, P.K. 40 39760 Lüleburgaz - K›rklareli Tel: (288) 400 80 00 Faks: (288) 436 26 76
Mersin Fabrikas›
Tekke Köyü Civar› P.K 670, 33004 Mersin Tel: (324) 454 02 00 Faks: (324) 454 02 16 - 17
Moskova Temsil Ofisi
Sredny Tyshinski Preulok, 28 Building 1 Moscow - Russia Tel: (7095) 777 37 39
Faks: (7095) 777 37 39  pasabahce@chaika-plaza.ru

Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde 26110 Eskiflehir Tel: (222) 211 45 45 Faks: (222) 236 12 04
Paflabahçe Glas GmbH
Rhein Strasse 2A, D - 56068 Koblenz - Almanya Tel: (49) 261 303 74 - 0 Faks: (49) 261 303 74 - 74  pasabahce@t-online.de
Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi.
Ankara Asfalt› ‹çmeler Mevkii 34947 Tuzla - ‹stanbul Tel: (216) 395 54 73/20 hat Faks: (216) 395 54 30  - 395 65 52  magaza@sisecam.com.tr
Paflabahçe Posuda Ltd.
1.Steklozavodskoe St. Bor-3, 606443, Nizhegorodskaya 061 Rusya Tel: (7 831) 592 85 16 Faks: (7 831) 592 64 29
Paflabahçe USA Inc.
41 Madison Ave. 7th Floor New York, NY10010 Tel: (1 212) 683 10 00 Faks: (1 212) 725 13 00

 Cam Ambalaj Grubu

Anadolu Cam Sanayii A.fi.
Yönetim ve Sat›fl Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx Faks: (212) 350 57 60 - 350 50 63  www.sisecam.com.tr
Topkap› Fabrikas›
Davutpafla K›flla Cad. No: 56, 34020 Topkap› - ‹stanbul Tel: (212) 459 52 00 Pbx Faks: (212) 459 54 44
Çay›rova Fabrikas›
Çay›rova, 41407 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 678 17 17 Faks: (262) 653 61 82
Mersin Fabrikas›
Tekke Yolu Civar› P.K. 612, 33004 Mersin Tel: (324) 241 70 70 Pbx  Faks: (324) 454 00 28 - 29

Ferro Döküm Sanayii ve Ticaret A.fi.
Ankara Asfalt› Üzeri P.K. 100, 41420 Çay›rova/Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 42 60/4 hat
Faks: (262) 653 41 60 - 653 18 52  www.ferrodokum.com.tr
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Omco ‹stanbul Kal›p Sanayii ve Ticaret A.fi.
Çay›rova, Mimar Sinan Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No. 92 41401 Gebze - Kocaeli (262) 744 44 52 Pbx
Faks: (262) 744 44 56  omcoisanbulsales@sisecam.com.tr
Ruscam Ltd.

Gorohovets Fabrikas›
72 Gagarina Str. Gorohovec Vlamidirskaya Obl. Tel: (7 092) 38 240 15 - 38 217 44 Faks: (7 092) 38 239 81
Pokrovsky Fabrikas›
162430, Sovetskaya str. 96, Sazanovo Chagoda district, Vologda region, Rusya Tel - Faks : (7 817) 413 11 40
Ufa Fabrikas›
3, Proizvodstvennaya Str. Ufa, 450069, Baskortostan Cumhuriyeti - Rusya Tel: (7 3472) 48 52 48 Faks (7 3472) 48 50 90
Moskova Ofisi
Prechistenski Per. D.5 119034 Moskova - Rusya Tel: (7 095) 201 21 45 - 201 45 57  ruscam@imm.ru

S.S. Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikas›
Mtskheta Region, Ksani Village 3312 Gürcistan Tel: (995 32) 44 99 81 Faks: (995 32) 44 99 80   www.mina.com.ge

Pazarlama Ofisi
37 Chavhavadze Ave. 0162 Tiflis, Gürcistan Tel - Faks: (995 32) 94 24 95 - 91 28 67   sales@mina.com.ge

 Kimyasallar Grubu

Cam Elyaf Sanayii A.fi.
Çay›rova, P.K. 62, 41420 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 678 17 17 Faks: (262) 678 18 18  www.camelyaf.com.tr
Camifl Egypt Mining Co. Ltd.
Corner Roads 254/206, Digla - Maadi, Kahire - M›s›r Tel: (202) 519 82 36 Faks: (202) 519 82 37
Camifl Elektrik Üretimi A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx Faks: (212) 350 58 58  elektrik@sisecam.com.tr
Camifl Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.fi.
‹stiklal Cad. No. 314, 34430 Beyo¤lu - ‹stanbul Tel: (212) 313 47 00 Pbx Faks: (212) 292 75 72 - 73  www.camislojistik.com.tr
Camifl Madencilik A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx  Faks: (212) 350 58 77  rnaden@sisecam.com.tr
Madencilik Sanayii ve Ticaret A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx  Faks: (212) 350 58 77  www.sisecam.com.tr
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.fi.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi P.K. 425, 33400 Mersin Tel: (324) 676 43 25 Pbx  Faks: (324) 676 43 34  www.oxyvit.com

Soda Sanayii A.fi.
Yönetim ve Sat›fl Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Pbx  Faks: (212) 350 58 60  www.sisecam.com.tr
Soda Fabrikas›
Kazanl› Buca¤› yan› P.K. 654, 33004 Mersin Tel: (324) 241 66 00/6 hat - 451 33 05/4 hat
Faks: (324) 451 28 50 - 221 90 15  www.sodakrom.com
Kromsan Krom Bileflikleri Fabrikas›
P.K. 421, 33003 Kazanl› - Mersin Tel: (324) 241 66 00/3 hat - 451 34 43/7 hat
Faks: (324) 451 28 52 - 451 34 40  www.sodakrom.com

fiiflecam Bulgaria Ltd.
General Stoletov 5, 9002 Varna - Bulgaristan Tel: (359 52) 608 963 - 4  Faks: (359 52) 608 964  sisecam_bulgaria@yahoo.com
fiiflecam China Ltd.
Level 25, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central Hong Kong SAR Tel: (852) 2736 02 08  sisecamhkg@sisecam.com.cn
fiiflecam (Shanghai) Trading Co. Ltd.
93 Huai Hai Zhong Road Shanghai Times Square, Office Tower 1106, 20021Shanghai, Çin
Tel: (86 21) 6391 0352 - 3308 0244 Faks: (86 21) 6391 0354 sisecamsha@sisecam.com.cn.

Guangzhou Temsilcili¤i
Rm 1108, East Tower, 122 Guangzhou Int. Comercial Center, Tian He Ti Yu Dong Road, 510620 Guangzhou, Çin
Tel: (86 20) 3887 0854 - 3887 0864 Faks: (86 21) 3887 0874  sisecamhkg@sisecam.com.cn
Solvay Sisecam Holding AG
Staettermeyergasse 28-30, A-1150 Viyana - Avusturya Tel: (43) 01 716 88 33 Faks: (43) 01 710 24 26

 Hizmet Kurulufllar›

Cam Pazarlama A.fi.
‹stiklal Cad. No. 314, 34430 Beyo¤lu - ‹stanbul Tel: (212) 313 47 00 Pbx Faks: (212) 313 48 04  www.sisecam.com.tr
Camifl Ltd.
Lord Coutanche House 66 - 68 Esplanade, St.Helier Jersey C.Islands - England Tel: (441) 534 59 950 Faks: (441) 534 58 710
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, Kat 2 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 51 79  www.sisecam.com.tr
fiiflecam Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, Kat 2 34330, 4.Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 51 79  www.sisecam.com.tr

74



notlar

75



76






