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Şişecam ana faaliyet alanları cam ve kimyasallar üretimi
olan bir sanayi topluluğudur. Camın düzcam, cam ev
eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi tüm temel alanları
ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan ihtisaslaşmasıyla,
faaliyet alanlarında güçlü ve lider bir konumdadır.

1935 yılında Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye İş Bankası
tarafından kurulan Şişecam, 2003 yılında 68. faaliyet
dönemini tamamlamıştır. Bu süre içinde Şişecam, önce
ülkenin tüm temel cam ürünleri gereksinimini karşılamış,
‘’pazarımız dünyadır’’ ilkesi doğrultusunda 1960'lardan
itibaren güçlü bir biçimde dünya pazarlarına girmiş,
1970 ve 1980’lerde faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı bir
büyüme gerçekleştirmiştir.

Şişecam Topluluğu bugün, ulaştığı boyutlarla ve
ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle
sahasında Avrupa'nın ve dünyanın seçkin üreticileri
arasında yer almaktadır. Faaliyetlerinin boyutları 
itibarıyla dünya üçüncülüğü ile onunculuğu arasında
bulunan konumu bunun en açık kanıtıdır.

Şişecam'ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve
sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, 
pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin
daha güçlü Şişecam'ının da temel dayanaklarını
oluşturmaktadır. Topluluk, ‘’faaliyet alanlarında çevre
ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi
olma’’ vizyonunu bu temeller üzerinde gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.

Son yıllarda yurt dışında hızla gerçekleştirilen yatırımlar
ve diğer bazı ülkelerde planlama ve uygulama
aşamasında bulunan girişimler, değinilen vizyonun
gerçekleştirilmesinde önemli adımları oluşturmaktadır.
Günümüzün globalleşme koşullarında ve özellikle de
faaliyet sahasında daha da derinleşmek üzere, diğer
kuruluşlarla gerçekleştirmeyi  öngördüğü ortak girişim 
ve stratejik işbirlikleri, Şişecam’ın parlak geleceğinin 
yapı taşları olarak algılanmalıdır.

Topluluğun, ana şirket Şişecam’ın yanı sıra, Trakya Cam,
Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Camiş
Lojistik şirketlerinin hisse senetleri de İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Tüm
faaliyetlerin zaman içinde halka açılarak sermaye
tabanının genişletilmesi Şişecam’ın temel hedefleri
arasındadır.

kısaca topluluk

yatırımlar
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Trakya Cam, inşaat kesimindeki daralmaya rağmen, katma değerli ürünler, gelişen
yenileme pazarı, otomotiv camı ve ihracatla büyümüştür. II.float hattı modernize
edilerek yenilenmiş, otocamı üretim kapasitesinin kademeli olarak genişletilmesine
devam edilmiştir. Bulgaristan float yatırımı 2004 ortalarında başlatılacaktır. 

Anadolu Cam, yüksek büyüme ve mali performans sürecine girmiştir. Bağlı
kuruluşu Ruscam Nisan 2003’te II.fırınını, Nisan 2004’te III.fırınını işletmeye
almıştır. Ayrıca Mart 2004’te Rusya’da Pokrovsky şirketi satınalınmış, böylece
toplam üretim kapasitesi 1 milyon tonu aşmıştır. Yeni inisiyatifler sürecektir.

Soda Sanayii, haksız fuel-oil fiyatlaması ve krom bileşiklerindeki olumsuz dünya
konjonktürü nedeniyle performans hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Doğalgaza geçişle
2005’te önemli bir yükten kurtulacaktır. Cam Elyaf, kapasitesini ikiye katlayan
II.fırınını Mart’ta işletmeye almış ve konumunu uluslararası planda güçlendirmiştir.

Paşabahçe Cam, Mart ayında Eskişehir fabrikasının II.fırınını işletmeye almış ve
üretimini artırmıştır. Yıl sonunda Rusya’da Posuda Ltd.’i devralarak bu ülkede bir
köprübaşı oluşturmuş ve yeni yatırımlara girişmiştir. İhracatta ve dış pazarlarda elde
edilen aşamalar paralelinde Bulgaristan yatırımı 2004 ortalarında başlatılacaktır. 

www.sisecam.com.tr

Düzcam

Cam Ev Eşyası

Cam Ambalaj

Kimyasallar  
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Şişecam Topluluğu 2003 yılını yüksek bir performansla kapatmıştır. 
Tüm ana faaliyet göstergeleri konsolide bazda yükselmiştir. Daha da önemlisi, ‘’yaşamsal

coğrafyamızın öncü üreticisi olma’’ vizyonu doğrultusunda güçlü adımlar atılmıştır. Yaratılan güçlü
nakit akımın, Şişecam Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak stratejik alanlara yönlendirilmesine devam

edilmiştir. Bu kapsamda ana ortağımız Türkiye İş Bankası’nın portföyündeki Trakya Cam, 
Anadolu Cam ve Soda Sanayii hisselerinin tümü devralınmıştır. Hiç borçlanmadan gerçekleştirilen

118 milyon USD’lık bu operasyonla Şişecam Topluluğu’nun bu ana şirketlerindeki payı 
yükselmiş ve geleceğe yönelik çok avantajlı bir yapılanma sağlanmıştır.
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2003 2002*
TL USD TL USD

Dönen varlıklar 817 585 794 569
Duran varlıklar 2.250 1.612 2.477 1.774
Varlıklar toplamı 3.067 2.197 3.271 2.343
Kısa vadeli yükümlülükler 447 320 525 376
Uzun vadeli yükümlülükler 503 360 493 353
Ana ortaklık dışı pay 527 378 815 584
Özsermaye 1.590 1.139 1.438 1.030
Yükümlülükler ve özsermaye toplamı 3.067 2.197 3.271 2.343

2003 2002*
TL USD TL USD

Net satışlar 1.812 1.298 1.958 1.403
Satışların maliyeti (1.172) (839) (1.230) (882)
Brüt kâr 640 459 728 521
Faaliyet giderleri (371) (266) (411) (295)
Faaliyet kârı 269 193 317 226
Finansman gelirleri / (giderleri) (net) 11 8 (39) (28)
Diğer giderler (net) (48) (34) (38) (27)
Parasal kazanç 35 25 74 53
Vergi ve ana ortaklık dışı pay öncesi kâr 267 192 314 224
Cari vergi gideri (74) (53) (71) (51)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 45 32 (54) (38)
Ana ortaklık dışı pay öncesi kâr 238 171 189 135
Ana ortaklık dışı pay (63) (46) (89) (64)
Net kâr 175 125 100 71
Faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) 193 138 264 188
Amortismanlar 211 151 205 147
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 404 289 469 335
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 403 289 462 331
Net finansal borçlar 308 221 349 250

2003 2002*
Dönen varlıklar / Kısa vadeli yükümlülükler 1,83 1,51
Toplam yükümlülükler / Varlıklar toplamı 0,31 0,31
Toplam yükümlülükler / Özsermaye 0,60 0,71
Net finansal borçlar / Varlıklar toplamı 0,10 0,11
Net finansal borçlar / Özsermaye 0,19 0,24
Brüt kâr / Net satışlar 0,35 0,37
Faaliyet kârı / Net satışlar 0,15 0,16
FAVÖK / Net satışlar 0,22 0,24
Net finansal borçlar / FAVÖK 0,76 0,74

* Tutarlar, Türk Lirasının 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile, trilyon TL ve milyon USD olarak ifade edilmiştir. 2002 yeniden düzenlenmiştir.

UFRS’na Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Gelir Tabloları*

UFRS’na Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Bilançolar*

Finansal Rasyolar



ortaklarımortaklar ımıza 

• Dalgalı kur politikası özenle 
sürdürülmüş ve Türk Lirası döviz
sepetine karşı %7 değer kazanmıştır.
Doların Euro’ya karşı düşüşü,
rekabet gücü kaybımızı kısmen de
olsa telafi etmiştir.

• Ekonomik büyümeye ve emek
arzındaki gerilemeye rağmen işsizlik
oranı %10,3’ten %10,5’e yükselmiştir.

Geneldeki olumlu gelişmeye karşın,
ekonomimizin artık tamamen rayına
oturduğu kanısına varmak için henüz
çok erkendir. Önümüzde sabırla ve
özveriyle aşmamız gereken birçok
zorluk ve engel bulunmaktadır. Yılın
ilk çeyreğinde ihracatın olumlu
görünümüne karşılık,  bir taraftan hâlâ
yüksek reel faizler nedeniyle büyümeye
devam eden borç yükü, bir taraftan
dezenflasyon politikası çerçevesinde iç
pazarda yaşanan nisbi durgunluk,
endişe yaratan hususlar olmaya devam
etmektedir. Bu şartlar altında
ekonomi yönetiminin ‘’büyümenin
devamlılığı’’ bakımından, hassas bir
dengede yürütülmesi gerektiği çok
açıktır.

Bu nedenle, ekonomik programın
arkasındaki siyasi iradenin ve sağlanmış
olan güven ortamının sürdürülmesi
büyük önem
taşımaktadır. Hiç şüphe
yok ki, ekonomik
iyileşmenin kalıcılığı ve
ivme kazanması, ancak
yapısal reformların
devamlılığı ve
tamamlanması ile
mümkündür. Sosyal
güvenlik, kayıtdışı
ekonomi, vergiler,
özelleştirme, kamu
yönetimi, tarım ve
bankacılık gibi geniş
alanları kapsayan

Sanayimizin yapısı ve karakteri, ihtisaslaşmayı, ölçek
ekonomisini, geniş pazar hakimiyetini ve teknolojik
yeterliliği zorunlu kılmaktadır. Ve bu unsurlar bize,
globalleşme sürecinde tüm faaliyetlerimize ‘’stratejik
derinlik’’ perspektifi kazandırmayı emretmektedir.

Ekonomik Durum

Türkiye ekonomisi, kriz sonrasının ikinci
yılını da beklentilerin üzerinde olumlu
bir trend yakalayarak tamamlamıştır.
IMF işbirliğiyle yürütülmekte olan
enflasyonu düşürmeye, kamu borç
stokunu azaltmaya ve sürdürülebilir bir
büyümenin sağlanmasına yönelik
Ekonomik Program sonuçlarını
vermeye başlamıştır. Yıl içinde ortaya
çıkan Irak savaşı ve bunu izleyen
karışıklıklar ile bazı büyük terör
olaylarına karşın, ekonomik dengeler
bozulmamıştır. Bu durum, güven ve
istikrarda katedilen mesafenin açık bir
göstergesi olduğu kadar, tek parti
iktidarının yarattığı siyasi istikrarın
ve Ekonomik Program’ın ciddi bir
biçimde yürütülebilmesinin de bir
sonucudur.

Ekonomimizin 2003 yılındaki genel
görüntüsünü şöylece özetlemek
mümkündür:

• Ekonomik büyüme GSMH bazında 
%5,9 olarak gerçekleşmiştir.

• Enflasyonda önemli bir gerileme 
sağlanmış ve TEFE bazında %13,9, 
TÜFE bazında %18,4 düzeylerine 
inilmiştir. Para politikası başarıyla 
yürütülmüştür.

• Sıkı maliye politikaları sonucu, kamu 
kesimi tüketim ve yatırım harcamaları 
reel olarak daraltılmış, konsolide bütçe
faiz dışı fazla hedefine ulaşılmıştır.

• İhracat %27 artışla 50,8 milyar 
dolara, ithalat %34 artışla 64,8 milyar
dolara ulaşırken, cari açık önemli bir
artışla 6,8 milyar dolara yükselmiştir.
Güven ortamı ve sistem dışından 
döviz girişleri cari açığın
finansmanını sorun olmaktan
çıkartmıştır.

temel reformlar ekonomimizin
önünü bundan sonra gerçek
anlamda açacak unsurlar olacaktır.

Son noktada ihtiyaç duyulan temel
husus, ‘’yatırım ikliminin’’ gerçek
anlamda oluşturulması ve ülkemizin
özellikle doğrudan yabancı yatırımlar
için bir ‘’cazibe merkezi’’ konumunu
elde etmesidir. Geleceğin müreffeh
Türkiye’sinin güvencesi bu olmakla
beraber, anahtarı da yapısal
reformlardır. Çünkü, bizim de bir sanayi
olarak karşı karşıya kaldığımız gibi,
dünya rekabetine açık bir pazar
ekonomisinde, kamunun yüklerinden
kaynaklanan yüksek girdi
maliyetleriyle, değil cazibe merkezi
olmak, rekabet etmek bile çok
zorlayıcı hale gelmiştir. Bu nedenle,
Ekonomik Programın ve reformların
sürdürülmesi bir zorunluluk ifade
etmektedir.

Dünya ekonomisi geneline bakıldığında,
2003 yılında bir önceki yıla göre %3,9
ile daha yüksek bir büyüme
gerçekleştiği görülmektedir. Buna
karşın, bölgesel planda ciddi farklılıklar
göze çarpmaktadır. Başta Çin olmak
üzere Uzak Doğu ülkeleri %9’u aşan
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Cam Elyaf’ın 10 ay gibi kısa sürede tamamlanan II. fırını yıllık
üretim kapasitesini iki katına çıkartmıştır.



oranlarda büyüme sergilerken, ABD
%3,1, Japonya  %2,7 büyüme
kaydetmiştir. Buna karşılık Euro
bölgesi ise durgunluktan
çıkamamıştır. 2004 yılında dünya
ekonomisindeki iyileşmenin, diğer
gelişmiş ülkelere nazaran önemli bir
ağırlığı olan ABD ekonomisi
önderliğinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Öte yandan ABD’nin
genişleyen bütçe ve cari işlemler açığı
ciddi bir sorun olmaya devam
etmektedir.  Euro bölgesinin ise yapısal
reformlarını gerçekleştirerek
durgunluğu aşması önem arz
etmektedir. 

Sonuç olarak, 2003 yılında gerek
ülkemiz gerekse dünya ekonomisi
açısından olumlu bir konjonktür
yaşanmıştır. 2004 yılı geneli için de
beklentiler olumlu yöndedir. Türkiye’nin
AB perspektifi içinde sağlayacağı
ilerlemeler, güveni daha da artıracak ve
iyimser beklentileri güçlendirecektir.

Faaliyet Sonuçları

Şişecam Topluluğu 2003 yılını, çok
olumlu sonuçlarla, yüksek bir
performansla kapatmıştır. Tüm faaliyet
göstergelerimiz, konsolide bazda
yükselmeye devam etmiştir. Bu
sonuçların, inşaat gibi hedef
pazarlarımızdaki gerilemelere ve fuel-oil
gibi bazı girdilerde karşılaştığımız 
haksız maliyet artışına rağmen
gerçekleştirildiğini özellikle vurgulamak
isteriz.

Uzun yılların birikimini yansıtan güçlü
yapımız, tutarlı sanayicilik anlayışımız ve
sosyal duyarlılığımız çerçevesinde,
şartların yarattığı tüm zorluklarla
mücadele edilmiş, gereken önlemler
alınmış ve Topluluğumuz olması
gereken doğrultuda ve güvenle
yükselişini sürdürmüştür. 

2003 yılında elde ettiğimiz faaliyet
sonuçları kısaca aşağıda sunulmuştur:

• Net satışlarımız 1,3 milyar dolar
düzeyine, ihracatımız ise %12 oranında
artarak 521 milyon dolar düzeyine
ulaşmıştır.

• Toplam cam üretimimiz %19 artışla
1,8 milyon tonu aşmıştır.

• Kimyasallar üretimimiz 1 milyon ton
seviyesinde gerçekleşmiştir.

• Yatırım harcamalarımız 280 milyon
dolara ulaşmıştır. Bu tutarın 124
milyon dolarlık kısmını çeşitli  portföy
yatırımları oluşturmuştur.  

• Net finansal borçlarımız, yüksek
yatırım harcamalarına rağmen %12
azalışla 221 milyon dolar düzeyine
gerilemiştir.

• Verimliliği en üst noktalara yükseltme
çabalarımız sürerken, büyüme
yatırımları paralelinde sağladığımız
istihdam %5 artışla 12.717 kişiye
ulaşmıştır.

• Kârlılığımız ve kaynak yaratma
yeteneğimiz güçlenmiştir. Vergi sonrası
net kârımız  %76 artışla 125 milyon
dolara yükselmiş, faiz, amortisman ve
vergi öncesi kârımız 289 milyon dolar
ve işletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit 289 milyon dolar olmuştur.
Finansal göstergelerimiz çok sağlıklı
bir görünüm içindedir.

Yarattığımız fonların, Topluluğu
geleceğe taşıyacak olan stratejik
alanlara yönlendirilmesine devam
edilmiştir. Bu kapsamda ana
ortağımız Türkiye İş Bankası’nın
sahibi bulunduğu Trakya Cam,
Anadolu Cam ve Soda Sanayii
hisselerinin tümü devralınmıştır.
Şirketlerimizce hiç borçlanmadan

gerçekleştirilen 118 milyon dolarlık bu
operasyonla Topluluğun söz konusu
şirketlerdeki payı yükselmiş ve geleceğe
yönelik çok avantajlı bir yapılanma
sağlanmıştır.

Öte yandan, ana faaliyet sahalarımıza
ilişkin büyüme ve gelişmeye yönelik
sabit yatırım harcamalarımız hızla
sürdürülmüş, Topluluğa yeni üretim
tesisleri kazandırılmış ve önemli
inisiyatifler başlatılmıştır.

Düzcam’da, Trakya Cam ikinci float
hattı modernizasyonu ve Trakya
Otocam birinci aşama genişletme
yatırımları tamamlanmıştır. Otomotiv
sanayiindeki hızlı gelişmeler paralelinde,
otocamı faaliyetimizi daha da büyütme
çabalarımız sürdürülmektedir.
Bulgaristan’daki float hattı yatırımı
ve cam işleme tesisi yatırımı
çalışmaları çerçevesinde, 2004 yılı
ortalarında temel atılması
planlanmaktadır. 

Cam ev eşyasında, Paşabahçe
Eskişehir fabrikasının kapasitesini ikiye
katlayan ikinci fırın 2003 Mart ayında
işletmeye alınmıştır. Paşabahçe Cam,
Ekim ayında Rusya’da Posuda Ltd.
şirketini devralarak bu ülkede bir
köprübaşı oluşturmuş ve iddiası
çevçevesinde yeni yatırımlara
yönelmiştir. 2004 yılında Bulgaristan’da
da yeni bir yatırımın başlatılması
öngörülmektedir. Ayrıca, yüksek beğeni
toplayan yeni konsept Paşabahçe
Mağazaları’nı sürekli geliştirme ve
yaygınlaştırma gayreti de devam
ettirilmiştir.

Cam ambalajda, Anadolu Cam’ın
Rusya’daki iştiraki olan Ruscam’da,
2003 Nisan ayında ikinci fırın, 2004
Nisan ayında ise üçüncü fırın işletmeye
alınarak  önemli bir büyüme
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2004 Mart

ıza 
Paşabahçe Eskişehir’in devreye alınan II. fırını
cam ev eşyası ihracatına güç katmıştır.

Anadolu Cam kuruluşu olan Ruscam’ın Devlet Bakanı 
K. Tüzmen tarafından açılan II. fırını, şirketi gelecek beş yıl
içinde Rusya Federasyonu’nun en büyük cam ambalaj üreticisi
olma hedefine yaklaştırmıştır.

Trakya Cam’ın 35 milyon USD’a malolan ve güncel
teknoloji ile yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaşan
Trakya fabrikası II. fırını Başbakan R. T. Erdoğan
tarafından açılmıştır.
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ayında EBRD’den Rus Pokrovsky cam
ambalaj şirketi de satın alınarak
bölgede çok güçlü konuma gelinmiştir.

Kimyasallarda ise, Cam Elyaf, üretim
kapasitesini ikiye katlayan ikinci fırının
Mart’ta devreye alınmasıyla sayılı
uluslararası camelyafı üreticileri
arasındaki yerini pekiştirme fırsatını elde
etmiştir.  

Topluluğun tüm faaliyet alanlarını ve
tüm işlevlerini kapsamak üzere, yoğun
rasyonelleşme ve verim artırma
kampanyası her zamanki gibi
sürdürülmüştür. En önemli güç
kaynağımızı ‘’rekabetçi
pozisyonumuzun’’ oluşturduğu
gözetilerek, bütün uygulamalar bu
pozisyonun korunması ve geliştirilmesi
esasına dayandırılmıştır. Bu çerçeve
içinde, Ar-Ge ve Çevre’ye ilişkin
çalışmalar özenle, duyarlılıkla ve
genişletilerek devam ettirilmiştir.

2003 yılında, Soda Sanayii faaliyet
sonuçlarının performans kriterlerimizin
gerisinde kalmış olması bizi üzen bir
husus olmuştur. Enerji yoğun üretim
yapan ve dış konjonktürün yol açtığı
fiyat düşüşlerinden olumsuz etkilenen
şirketimiz, yüksek ÖTV uygulaması
sonucu aşırı düzeylere ulaşan fuel-
oil maliyeti nedeniyle, çok ağır ve o
ölçüde de haksız bir yükle karşı
karşıya kalmıştır. Çözüm için yoğun
çaba gösterilmekle beraber nihai
çözüm, alternatif yakıt doğalgazın
2005 yılında Mersin’e ulaşması ile
sağlanacaktır. Öngörülen bir doğalgaz
kojenerasyon santrali yatırımı ile
şirketimizin rekabet gücü daha da
artırılmış olacaktır.

Geleceğe Bakış

Burada önemle belirtmek isteriz ki, ne
tür zorluklarla mücadele etmek
zorunda kalırsak kalalım, 2004 yılı ve

sonrasına umutla ve güvenle
bakmaktayız. Önümüzdeki dönemin
haritasını oluşturan ‘’yaşamsal
coğrafyamızın öncü üreticisi olma’’
vizyonumuz doğrultusunda güçlü
adımlar atabilmiş olmanın haklı
gururu içindeyiz. Bununla beraber,
atılımımızı yeni adımlarla sürdürmek
bundan sonrası için gündemimizin
temel unsuru olacaktır.

Cam Sanayiinin yapısı ve karakteri,
ihtisaslaşmayı, ölçek ekonomisini,
geniş pazar hakimiyetini ve
teknolojik yeterliliği zorunlu
kılmaktadır. Esasen bu unsurlar
birbirine bağımlı ve birbirini destekleyen
unsurlardır. Ve bu unsurlar bize,
globalleşme sürecinde tüm
faaliyetlerimize, ‘’stratejik derinlik’’
perspektifi kazandırmayı
emretmektedir. Topluluğumuzu daha
parlak yarınlara taşıyacağına
inandığımız vizyonumuzun altındaki
‘’temel dinamik’’ de zaten budur.

Şişecam halen 69’uncu yılını
sürdürdüğü yarışın yeni bir aşamasına
gelmiş bulunmakta ve yeni ufuklara
açılmanın gerektirdiği yeni bir değişim
ve gelişme sürecinin heyecanını
yaşamaktadır. ‘’Çok odaklı üretime’’
ve ‘’çok kültürlü yönetime’’ geçiş
eksenindeki mevcut bu değişimin,
Topluluğumuzun ‘’Bir dünya şirketi
olma’’ kimliğiyle daha da
ilerlemesini sağlayacağı şüphesizdir.
O nedenle, değişimin en iyi şekilde
yürütülmesi bakımından duyarlılıkla ve
sorumlulukla hareket edilmekte ve
gerekenler yapılmaktadır.

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, Şişecam’ın
değişmeyenleri ve hiç değişmeyecekleri
de vardır; Değerleri. Öncelikle ‘’insan
odaklılık’’ ve ‘’güven kurumu’’ olma
niteliklerinden oluşan bu değerlerin
daima özenle korunacağından hiç

‘’Çok odaklı üretime’’ ve ‘’çok kültürlü yönetime’’ geçiş
eksenindeki mevcut bu değişimin, Topluluğumuzun ‘’dünya
klasında şirket’’ kimliğiyle daha da ilerlemesini sağlayacağı
şüphesizdir. Bu nedenle, duyarlılıkla ve sorumlulukla
hareket edilmekte ve gerekenler yapılmaktadır.

06

şüphe edilmemelidir. Şişecam bu
temelde ortakları, çalışanları,
müşterileri, tedarikçileri ve toplum için
her zaman değer üreten, değer ifade
eden bir güven kurumu olmaya devam
edecektir.

Ortaklarımız, Şişecam’a ilişkin
hayallerini büyütmeli, beklentilerini
artırmalıdır. Çünkü Şişecam, onu
bugünlere getirenlerin, ‘’cama can
katanların’’ oluşturduğu güçlü
temeller üzerinde büyük ve parlak
bir geleceğe doğru uzanmaktadır.
Bunu gerçekleştirme yönündeki azim
ve kararlılık  her zamankinden daha
güçlüdür. 

En samimi temennimiz, ortaklarımızın
cama ve Şişecam’a olan güvenlerini
sürdürmeleri ve desteklerinin karşılığını
‘’değeri artan ve verimli bir
ortaklıkla’’ daima almalarıdır. İnancımız
odur ki, Şişecam’ın bugüne kadar olan
başarıları, gelecekteki başarılarının
temeli ve güç kaynağı olacaktır.

H.Ersin Özince
Yönetim Kurulu Başkanı

A.Doğan Arıkan
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili-
Genel Müdür



A. Doğan Arıkan (2)
Bşk.Vekili - Genel Müdür

Suat İnce (5)
Üye

Ali Rıza Osken* (8)
Üye

H. Ersin Özince (1)
Başkan

M. Sırrı Erkan (4)
Üye 

H. Fevzi Onat (7)
Üye

Alparslan Akıncı (3)
Üye 

Mahmut Magemizoğlu (6)
Üye

Turgay Tanes (9)
Üye 

Kazım Murat Ağılönü
Denetçi 

Senar Akkuş*
Denetçi

Nurgün Özdeş
Denetçi

* Yönetim Kurulu üyeleri 03.05.2002 - 03.05.2005, Denetim Kurulu üyeleri 25.03.2003 - 11.05.2004 dönemi için görevlendirilmişlerdir. 
10.06.2003 tarihinde Zafer Memişoğlu’nun yerine Ali Rıza Osken, Yılmaz Ertürk’ün yerine Senar Akkuş aynı dönemler için seçilmişlerdir.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
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yönetim kadrosu

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Taner Uz Üretim ve  Gelişt. Bşk. Yrd.

Süreyya Bilsen Üretim Pl. ve Loj. Bşk. Yrd.

Gür Kaynak Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.

Hüseyin Özcan İnsan ve Finans Kaynakları Bşk. Yrd.

Atilla Didin Üretim Bşk. Yrd.

Ünay Güldal Geliştirme Bşk. Yrd.

Mehmet Atukalp Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.

Mehmet Orhon İnsan ve Finans Kaynakları Bşk. Yrd.

A. Doğan Arıkan (1)
Genel Müdür

Dr. Ateş Kut (5)
Kimyasallar Grup Bşk. 

Dr. Yıldırım Teoman (9)
Araşt. & Tekn. Gn. Md. Yrd.  

Alev Yaraman (2)
Düzcam Grup Bşk.

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

Dr. Rüştü Bozkurt (10)
Genel Sekreter

Gülsüm Azeri (3)
Cam Ev Eşyası Grup Bşk.

Ahmet F. Polatkan (7)
Mali İşler Gn. Md. Yrd. 

Mete Saadetlioğlu 
Teftiş Kurulu Başkanı  

y
ö
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im

 k
o

m
it

e
s

i

Teoman Yenigün (4) 
Cam Ambalaj Grup Bşk.

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

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Baş Hukuk Müşaviri

Ulukan İyigün Üretim ve Gelişt. Bşk. Yrd.

Ömer Boyacıoğlu Otom. ve İşl. Camlar Bşk. Yrd.

Çetin Aktürk Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.

Akif Sözen İnsan ve Finans Kaynakları Bşk. Yrd.

Mustafa Akay Üretim Bşk. Yrd. (Vekaleten)

Geliştirme Bşk. Yrd.

Ekrem Barlas Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.

Aktan Pınar İnsan ve Finans Kaynakları Bşk. Yrd.

düzcam grubu

cam ambalaj  grubu

cam ev eşyası  grubu

kimyasal lar  grubu
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UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 321 335

İhracat 103 96

Brüt kâr 121 125

Faaliyet kârı 67 57

Net kâr 63 66

FAVÖK 131 167

Net finansal borçlar 20 30

Özsermaye 569 609

Varlıklar toplamı 782 865

Yatırımlar 43 124

İnsangücü 2.263 2.260

UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 315 298

İhracat 96 90

Brüt kâr 115 112

Faaliyet kârı 67 64

Net kâr 62 62

FAVÖK 104 97

Net finansal borçlar 18 27

Özsermaye 486 453

Varlıklar toplamı 696 666

Yatırımlar 43 103

İnsangücü 2.041 2.036

düzcam grdüzcam grubu



‘’Yaşamsal coğrafyada büyüme’’ stratejisi
doğrultusunda bölgesel konuşlanmaya 
yönelik ilk adım Bulgaristan’da atılmıştır. 
Bunu diğer inisiyatifler izleyecektir.

Mimari trendler doğrultusunda önemli projelerde katma değeri yüksek ısı ve güneş kontrol camlarının kullanımı artarak sürmüştür.

Trakya Cam’ın Bulgaristan float projesi bölge için büyük önem
taşımakta ve ilgili çalışmalar en üst düzeyde yürütülmektedir.

Dünya düzcam sanayii enerji verimliliği
ve çevre konularına verilen önemin
artması doğrultusunda yeni gelişmelerle
varlığını hızlı bir şekilde sürdürmektedir.
Sektörde son yıllarda düşüş eğilimde
olan Avrupa ve Kuzey Amerika
pazarlarının tekrar toparlanması ve
Asya-Pasifik’te büyümenin artarak
devam etmesi sonucunda, büyüme
oranları %3,5 seviyelerine çıkmıştır.
Düzcamın en önemli pazarlarından
inşaat sektöründe yeni bina ve yenileme
kesiminde cama olan ihtiyaç artmakta,
otomotiv sektörü ise sürekli gelişmekte
ve küresel bir yapıya dönüşmektedir.
Tüm pazarlarda katma değeri yüksek
işlenmiş camların kullanımı artmakta
ve bu camlar standart float camı ikame
etmektedir. 

Türkiye’de ise düzcam pazarı,
ekonomiyle paralellik göstererek,
2002-2003 yıllarında yaşanan
büyümelere bağlı olarak artış göstermiştir.

Dünyada %3 payla ilk sekiz, Avrupa’da
ise %9 payla ilk beş firma arasında
yerini alan Düzcam Grubu, ‘’bölgede
lider firma olma’’ vizyonu

çerçevesinde hem yurt içinde hem de
ihracat pazarlarında sonuna kadar
‘’rekabet gücünü’’ korumak için
çalışmalarını sürdürmektedir.

Düzcam Grubu’nun ana şirketi olan
Trakya Cam Türkiye’nin tek düzcam
üreticisi, öncü otocam ve işlenmiş
cam üreticisi konumunda olup
günümüzde en son teknolojilerle
üretim gerçekleştirmekte; ihracatı,
istihdamı, ayrıca inşaat, otomotiv,
beyaz eşya, mobilya, enerji ve tarım
sektörlerine sağladığı girdilerle ülke
ekonomisine önemli katkılarda
bulunmaktadır. Uzun yıllarda elde
ettiği birikim ve deneyimle uluslararası
platformda da başarılarını kanıtlayarak
Forbes dergisinin 2003 yılında
yaptığı incelemede dünyada 1 milyar
USD kadar ciroya sahip en iyi 200
şirket arasında yerini almıştır.

Yurt içi düzcam satışlarının 2/3’ünü
inşaat sektörüne girdi olarak veren
Trakya Cam son yıllarda inşaat
sektöründe yaşanan ciddi küçülmelere
rağmen özellikle yenileme pazarındaki
büyüme ve konutlardaki nitelikli çiftcam

kullanımının artması sonucu büyümesini
sürdürmüş, 2003 yılında miktar
bakımından düzcam ve otocam başta
olmak üzere, tüm ürünlerinde en
yüksek satış değerlerine ulaşmıştır.

Otomotiv camlarında Türkiye sanayi
pazarının lideri konumunda olan
Trakya Otocam, hem mevcut ve yeni
modellere hem de yenileme pazarına
yönelik otomotiv camı gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Otomotiv sektörü 2003 yılını oldukça
başarılı geçirmiş, taşıt araçları üretimi
562.000 adetle rekor seviyeye
ulaşmıştır. Türkiye özellikle Avrupa
otomotiv pazarının üretim ve ticaret
üssü olma yolunda ilerlemektedir. 

Trakya Otocam, müşterilerinin
isteklerini tam zamanında
karşılayabilmek, Türkiye’deki modellerin
Avrupa ayağında pay almak ve diğer
modellerde bölgesel stratejiler
geliştirebilmek için lojistik altyapısını
oluşturmaktadır. Ayrıca, otomotiv
camlarında sürekli değişen talep ve
çeşitlilikleri karşılayabilmek ve yeni

ubu

Tekfen Tower Optimum Evleri Sanko Genel Merkezi
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modellerde tasarım desteği verebilmek
için, teknolojik gelişmeleri yakından
izlemekte ve teknik yeteneklerini
eğitimlerle destekleyerek sürekli
geliştirmektedir.

Türkiye’nin en önemli temperli cam
üreticilerinden Trakya İşleme tesisi de,
temperli camın kullanıldığı beyaz eşya,
duşkabin, kolektör ve soğutma dolabı
gibi sektörlerin hepsinde sektör liderleri
ile çalışmakta, müşterilerinin talep ettiği
ürün, kalite ve terminde  hizmet
vermektedir. Özellikle en önemli pazar
konumunda olan ve Arçelik, Vestel gibi
müşterilerle çalışılan beyaz eşya sektörü
yakından takip edilmektedir. Beyaz eşya
sektöründe de otomotiv sektörüne
benzer bir trend yaşanmakta olup, son
yıllarda ihracata verilen önemin
artmasına paralel olarak üretimi de
ciddi oranlarda artmaktadır. Satışlarının
%54’ünü ihraç eden Trakya İşleme
beyaz eşyada Electrolux ve Merloni,
mobilyada İkea gibi dünya markalarına
cam vermektedir.

Bugün satışlarının 1/3’ünü ihraç
etmekte olan Düzcam Grubu,
Avrupa’da aktif bir oyuncu, Balkanlar

ve Ortadoğu ülkelerinde de ciddi pazar
paylarına sahiptir. Grubun 2003 yılı
ihracatı; düzcam, ayna, lamine,
temperli cam, buzlucam ve otomotiv
camlarında olmak üzere, 2002 yılına
göre %16 oranında artarak 287.000
ton’a ulaşmıştır ve 1,5 float hattı
kapasitesinin üzerindedir. %69’u
Balkan ve Avrupa ülkelerine olmak
üzere toplam 43 ülkeye ihracat
gerçekleştirmiştir. 

Grup öncelikle Balkan ülkeleri olmak
üzere Türkiye’nin çevre ülkelerinde
tüketim ve büyüme potansiyeli açısından
önemli pazarlarda genişleme stratejisini
benimsemiştir. Bu strateji doğrultusunda
da ilk adımını bir float fabrikası
kurmak üzere Bulgaristan’da
atmaktadır. 2005 yılı dördüncü
çeyreğinde devreye alınması beklenen
100 milyon USD düzeyindeki bu
yatırımla, bölgede vizyonunu
gerçekleştirebilmesi yönünde önemli 
bir adım atılmış olacaktır. Öte yandan
Türkiye’deki yatırımlar da hızlı bir 
şekilde sürmektedir. 

Otomotiv sektöründe yaşanan
gelişmelere paralel olarak Trakya

Otocam’da 2002 yılında başlatılan ve 36
milyon USD’a mal olacak tevsi yatırımının
2003 sonu itibarıyla 18 milyon USD’lık
bölümü tamamlanmış, kapasite 600.000
araç set’ten 1 milyon araç set’e
çıkarılmıştır. Yatırımın kalan kısmı da
hızla sürdürülmekte olup 2005 yılında 1,6
milyon araç set’lik kapasiteye ulaşılacaktır.

Grup bünyesinde tamamlanan diğer bir
yatırım ise, Trakya Cam II. Fırın Soğuk
Onarım ve Modernizasyon
yatırımıdır. 2002 yılı itibarıyla 12. yılını
dolduran, 200.000 ton/yıl düzcam
üretim kapasitesine sahip fırın tamamıyla
gözden geçirilerek modernizasyon
yatırımlarıyla birlikte 35 milyon USD’lık
bir harcamayla yenilenmiştir. Bu
kapsamda da, gelecek 15 yılın katma
değeri yüksek ürünleri için gerekli tüm
çeşit ve kalitede cam üretebilecek
şekilde modernize edilmiş ve rekabet
gücü yüksek, en son teknolojiye sahip
bir fırın haline getirilmiştir. 

Çayırova Cam bünyesindeki ömrü
dolan buzlucam fırınları 2004 sonu
itibarıyla kapatılacaktır. Trakya Mersin
fabrikasında 50.000 ton/yıl kapasiteye
sahip ve kaliteli buzlucam üretecek yeni

Dünyada katma değeri yüksek ürünlere olan
talebin artmasıyla oluşan yeni trendler
doğrultusunda düzcama değer katarak ürün
yelpazesini genişletme çalışmaları sürdürülmüştür.

Güneş ısısına karşı koruma sağlayanTentesolürünü
Yapının Oscar’ı olan ‘’Altın Çekül’’ ödülünü almıştır.

Dacia-Solenza

Fiat-İdea

Toyota- Corolla

Otomotiv camlarında Türkiye sanayi pazarının lideri Trakya Otocam, Avrupa’nın bir çok ülkesine sanayi ve yenileme amaçlı ihracatını
artırmış, otocamının markalaşması çalışmalarına devam etmiştir.
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fırın 18 milyon USD düzeyinde bir
yatırım ile devreye alınacaktır. Böylece
Grubun tüm üretim tesisleri ve
pazarlama/satış faaliyetleri Trakya 
Cam Sanayii A.Ş. tüzel kişiliği altında
toplanmış olacaktır. 

Maliyet düşürme projeleri ‘’vazgeçilmez
çalışmalar’’ olarak devam etmekte olup
malzeme tasarrufu, işgücü tasarrufu ve
verimlilik-kalite artışları sonucu 6 milyon
USD/yıl düzeyinde tasarruf sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemler için de tüm
birimlerde maliyet düşürme projeleri
önceliğini koruyacaktır.

Enerji verimliliği ve çevre bilincinin
artması, Ar-Ge çalışmaları ve özellikle
kaplamalı camlarda geliştirilen yeni
ürünler önemli rekabet silahı olarak
ortaya çıkmaktadır. Grup mevcut
durumda ısı kontrol kaplamalı 
Isıcam S ve ısı ve güneş kontrol
kaplamalı Isıcam Konfor gibi
performansı yüksek çift camlar ve
Tentesol gibi kaplamalı camlar ile
gürültü yalıtımı sağlayan akustik
Lameks üretmekte, tüketiciye dünya
standartlarında, kaliteli ve daha fazla
enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu
ürünler sunmaktadır. Ar-Ge çalışmaları
ile de yeni ürün geliştirme yönünde
önemli adımlar atmakta ve yatırımlarını
yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Türkiye’de de inşaat sektörü içinde
yalıtım sektörünün payı ve önemi gün
geçtikçe daha da artmaktadır. TS 825
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
Standardı’nın yürürlüğe girmesi ile
Bayındırlık Isı Yönetmeliği’ne uygun
inşa edilen yeni binalarda yalıtımlı
camların kullanılması zorunlu hale
getirilmiştir. Ancak TS 825’in 
uygulama ve denetiminden
kaynaklanan problemler halen söz
konusudur. Mevcut yapılarda ise; 

enerji tasarrufuna yönelik henüz bir
yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Özellikle ısıtma için harcanan enerjinin
büyük bir kısmı, ısı yalıtım önlemleri
alınmamış mevcut yapılarda israf
edilmektedir. Türkiye’de mevcut tüm
konut camları Isıcam S veya  Isıcam
Konfor ile kaplanmış olsa her yıl 
1 milyar USD düzeyinde ısıtma 
enerjisi tasarrufu sağlanabilecektir.
Türkiye koşullarında enerji kaynaklarının
etkin kullanımı, gerek bireysel gerekse
ülke çapında ağırlıklı önem taşıdığından, 
bu tip camların kullanımının
yaygınlaştırılması ve yasalarla
desteklenmesi önem arz etmektedir.
Trakya Cam bu kapsamda sivil 
toplum örgütleri ile işbirlikleri yaparak,
yalıtımlı camların aile bütçesine 
olumlu katkıları, konutlardaki daha
sağlıklı ve kaliteli yaşam olanakları,
temiz bir çevre oluşumuna faydaları
hususunda kamuoyu bilinci
oluşturmaya yönelik çalışmalarını
yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Düzcam Grubu, 11’i yurt içinde 
ve 15’i yurt dışında
olmak üzere
toplam 26 fuar-
sergi katılımı
gerçekleştirmiştir. 

2003 yılında pazara
sunulan ve özellikle
giydirme cepheli iş
ve hizmet yapıları
olmak üzere, güneş
kontrolü ve
yansıtıcılık
gerektiren bütün
yapılarda kullanılan
Tentesol; teknolojik
gelişme,
rasyonalizasyon,
enerji tasarrufu ve
çevreye uyum

sağlama özellikleri ile Yapı Endüstri
Merkezi tarafından İstanbul Yapı
Fuarı’nda verilen Altın Çekül ödülüne
layık görülmüştür. 

Düzcam Grubu gerek sahip olduğu
insan gücü, üretim ve pazar yapısı, yurt
içi ve yurt dışında gerçekleştireceği ciro
artışları ve finansman yetenekleri,
gerekse bu yıl başlayacağı önemli yurt
dışı yatırım projeleriyle büyüyerek
güçlenme iddiasını taşımaktadır. Bu
kapsamda da 2004 yılını geleceğe
yönelik ciddi bir hamle yılı olarak
görmektedir.

Isıcam S ve Isıcam Konfor markasının tüketici nezdinde tanınırlığını
artırmak için tanıtım-tutundurma faaliyetleri yürütülmüştür.

Trakya Cam; beyaz eşya, banyo, mobilya, dekorasyon ve enerji kesiminde talep edilen temperli camlar pazarında güçlü konumunu sürdürmüştür.
Tüm ürün gruplarında marka bilinci oluşturma çalışmaları devam etmiştir.
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UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 441 471

İhracat 242 203

Brüt kâr 157 176

Faaliyet kârı 49 56

Net kâr 40 26

FAVÖK 114 146

Net finansal borçlar 85 104

Özsermaye 476 437

Varlıklar toplamı 736 693

Yatırımlar 72 63

İnsangücü 4.759 4.507

UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 355 355

İhracat 224 187

Brüt kâr 108 111

Faaliyet kârı 33 29

Net kâr 25 13

FAVÖK 65 69

Net finansal borçlar 84 73

Özsermaye 303 278

Varlıklar toplamı 547 453

Yatırımlar 69 61

İnsangücü 3.164 2.914

cam ev eşycam ev eşyas ı  grubu



Rusya Federasyonu’nda satın alınan Posuda Ltd.’de 
yapılacak yatırımla kapasite artırılacak ve pazarda 
liderlik yönünde önemli bir adım gerçekleştirilecektir.

Şarap sunumunu tüm seremonisi ve zarafeti ile yaşatmak
için ‘’Chateau’’ serisi özel olarak tasarlanmıştır.

Tüketicinin yaşam tarzındaki değişimine ve gelişen zevklerine paralel olarak modern ve
yenilikçi ürün tasarımlarına ağırlık verilmiştir.

Cazablanca Chateau

Cosmopolitan

Dünya cam ev eşyası sektöründe 2003
yılı, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya 
gibi gelişmiş ülke pazarları genelinde
durgunluğun sürdüğü bir yıl olmuştur.
Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde
sürekli gelişim gösteren cam ev eşyası
pazarlarındaki istikrarlı büyüme, yıl
boyunca da sürmüştür. Ortadoğu
bölgesinde ise, gerek kısa süren Irak
Savaşı gerekse dünya petrol fiyatlarının
yüksek seyretmesi sonucu cam ev 
eşyası talebinde hızlı artış gözlenmiştir. 

Sektörde gelişmeler arz yönüyle
incelendiğinde, ileri endüstri
ülkelerinde üretim azalması,
Ortadoğu, başta Çin olmak üzere
Asya ve Doğu Avrupa bölgelerinde 
ise üretim artışı yönündeki eğilim,
2003 yılında da devam etmiştir. 

Otomatik üretim teknolojilerindeki
gelişmeler paralelinde tasarım esnekliği
artmış, günlük yaşamda daha fazla
tasarım ürünlerinin kullanımına olanak
sağlanmış, renkli ve süslemeli ürün
talebinde canlılık sürmüştür.

Türkiye cam ev eşyası pazarında ise,
ev kesimi talebinin ikram kesimine
göre daha yüksek olduğu 2003 yılında,
tüketimdeki artış daha ziyade düşük
fiyatlı ürün gruplarında gözlenmiş,
özellikle Endonezya kaynaklı ithalat
artışı hızlanmıştır. Yıl içinde diğer yerli
üreticilerde de üretim artışı
gerçekleşmiştir. 

Dünya cam ev eşyası sektöründe
üçüncü, Avrupa’da ikinci büyük
üretici olan Grup, kapasite kısıtına
ve gelişmiş pazarlardaki durgunluğa
rağmen, 2003 yılında toplam cam
ev eşyası satışlarını miktarda %7,5
artırarak, hem dünya pazarlarındaki
payını genişletmeye devam etmiş,
hem de yurt içi pazardaki liderliğini
korumuştur. Toplam üretimde ise,
Paşabahçe Eskişehir’de üretime
başlayan ikinci otomatik cam ev eşyası
kapasitesinin de katkısıyla bir önceki
yıla göre %4,5 artış sağlanmıştır.
Sektördeki iddiasını sürekli yukarı
çeken Grup, yılın sonlarında Rusya
Federasyonu’nda otomatik cam ev

eşyası üreten Posuda Ltd. şirketini
satın almıştır. Türkiye’den Rusya’ya
artan oranda cam ev eşyası ihracatının
yanı sıra, gerçekleştirilen bu satın
alımla, Paşabahçe’nin Rusya pazarında
lider olması yolunda önemli bir ilk adım
atılmıştır.

Otomatik üretimde Paşabahçe, el
üretiminde Denizli Cam ürünleriyle
toplam cam ev eşyası ihracatı bir önceki
yıla göre miktarda %10, değerde %19
artışla 242 milyon USD’a ulaşmıştır.
İhracat ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa,
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu
pazarlarına gerçekleştirilmiştir. Almanya,
İngiltere, İran, Rusya, Danimarka,
Polonya, Portekiz ve Irak’a ihracat artışı
yüksek oranlı olmuştur. 

Dünya pazarlarında pazar paylarının
korunması ve geliştirilmesi amacıyla
ürün gamında genişleme 2003 yılında
da sürdürülmüş, bardak dışı ürün
ihracat artışı ortalama artışın üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde otomatik
üretim ihracatında 450 yeni ürün

ası grubu
Yıl içinde devralınan Posuda Ltd. yeni yatırımlarla
Rusya’da sektörün lideri konumuna yükseltilecektir.
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Paşabahçe Mağazaları, raflarında ülkenin tarihini, yaşam / sofra kültürünü yansıtan ve koleksiyon değeri taşıyan özgün tasarımların yanı sıra
renkli el üretimi ve otomatik üretim cam ürünlere de yer vermiştir. 

Pazardaki olumsuzluklara rağmen toplam satışlar
miktarda %7,5 düzeyinde artırılmış, özellikle yurt
dışı dağıtım örgütlenmesinde önemli gelişmeler
sağlanmıştır. 

Camiş Ambalaj’ın üç ürünü TSE tarafından
düzenlenen yarışmada ‘’Altın Ambalaj’’
ödülünü almıştır.

sunulmuş, standart stoktan satışların
toplam ihracat içindeki payı artırılmıştır. 
Dev perakende zincirlere, ihtisas
mağazalarına ve katlı mağazalara
doğrudan satışların artırılmasına yönelik
pazarlama satış faaliyetlerine ağırlık
verilmiş, perakendeci müşteri portföyü
genişletilmiştir. 

Uluslararası zincirlerin yanı sıra özellikle
ABD ve çoğu Avrupa ülkesi gibi anahtar
pazarlarda, lokal zincirlere de tedariği
artırma amacıyla gerekli pazarlama -
satış hizmetleri geliştirilmekte, lojistik
koşullar oluşturulmaktadır. Bu amaçla,
Almanya’da faaliyetlerini sürdüren
Paşabahçe Glas pazarlama satış
şirketine, 2003 yılı başında ABD New
York’ta kurulan yeni pazarlama satış
şirketi Paşabahçe USA da eklenmiştir.
İspanya’da ise satış ofisi kurmak üzere,
girişimler başlatılmıştır. Lojistik
hizmetleri geliştirme yönündeki
faaliyetler sürdürülmüş, ana 
pazarlardan Avrupa’daki müşterilerin
perakende uçlara yönelik hızlı ve 
küçük ölçeklerdeki siparişlerini
karşılama amacıyla faaliyete geçirilen
yeni ambar, Grubun bu pazarda hizmet
veren ikinci ambarı olmuştur. 

Yurt içi pazara satışlar miktarda %6
dolayında artırılmıştır. Ev kesimi
pazarını geliştirmek için oluşturulan
katma değerli yeni ürün koleksiyonlarının
yanı sıra, geniş tüketici kesiminin
talebine hitap eden ucuz ithalatı
dengeleyen uygun fiyatlı yeni seriler de
yıl içinde pazara sunulmuş ve bu
kesime yüksek oranlı satış artışı
gerçekleştirilmiştir. 

2003 yılında da her yıl olduğu gibi yurt
dışı ve Türkiye’de, uluslararası ve lokal
fuarlar, ihtisas fuarları olmak üzere
önde gelen 20 fuara katılım
gerçekleştirilmiştir. 

Grubun otomatik cam ev eşyası
üretiminde kapasite kullanımları en üst
sınırlarda seyretmiş, 2003 yılında %4,5
üretim artışı ve %1 verimlilik artışı
sağlanmıştır. Yıl içinde otomatik cam 
ev eşyası üretiminde maliyet düşürme,
üretim esnekliği sağlama ve ürün
geliştirmeye yönelik geliştirme
faaliyetlerine ve modernizasyon
yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu
kapsamda, Paşabahçe Eskişehir’de
üretime geçirilen ve üretim kapasitesini
iki katından fazla artıran yeni fırındaki

üretim hatlarından biri, Grubun
geliştirilmiş ikinci yapıştırma ayaklı ürün
hattı olarak devreye alınmıştır. Ayrıca,
Paşabahçe Mersin fabrikasında hızlı
pres üretim hattı gerçekleştirilmiş,
fabrikalarda çeşitli hatlarda forehearth
renklendirme yatırımlarıyla, renkli cam
ürün üretiminde esneklik kazanılmıştır.
Yine moda eğilimlerine uygun pazar
taleplerini karşılayabilme, üründe 
katma değer sağlama amacıyla, yıl
içinde tezyinat atölyesi yatırımı
gerçekleştirilmiş, komple organik
boyama hattı, altı renkli baskı makinesi
ve organik dip boyama makinası ile yıl
sonunda devreye alınmıştır.

Üretim faaliyetlerinin etkinliği açısından
önemli bir diğer gelişme de, tüm
fabrikalara hizmet vermek üzere
kurulan makine bakım atölyesinin
faaliyete geçirilmesi olmuştur. 

2003 yılında Rusya Federasyonu’nda
satın alınan Posuda Ltd. şirketinin
mevcut üretim tesisinde verimlilik ve
ürün kalitesini artırmaya yönelik teknik
çalışmalara ağırlık verilmiş ve ilk
aşamada mevcut üretim hatlarının
değiştirilmesi amacıyla modernizasyon
yatırımına başlanmıştır. 
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Denizli Cam’ın ürettiği sonbahar-kış koleksiyonu el üretimi
ürünler global trendlere uygun canlı renklerle tasarlanmıştır.

CodyMelissa

ABD’de pazar payını artırmak, müşteri
portföyünü geliştirmek amacıyla Paşabahçe USA
faaliyete geçirilmiştir.

Tüketicide yeni koleksiyon beklentileri yaratılmış ve bu
etkili tanıtım kitleri ile desteklenmiştir.

Müşteri hizmet seviyesini daha yukarı
çekmek ve masraf minimizasyonu
amacıyla, daha hızlı, daha güvenilir,
optimize edilmiş bir tedarik zincirinin
hedeflendiği Tedarik Zinciri Yönetim
Projesi çalışmaları başlatılmış ve yıl
sonunda proje kapsamı belirlenerek
uygulama aşamasına gelinmiştir. 

Ülkede, kendi iş alanında zincir ihtisas
mağazacılığında liderliği sürdüren ve
tüketiciye en yakın olan Paşabahçe
Mağazaları’nda ‘’Yaşam’’ ve ‘’Butik’’
konseptleriyle, ürün gamında trendleri
erken yakalayan, mağaza formatında
ve serviste sürekli en iyiyi zorlayan
yaklaşımla farklılaşma sürdürülmüştür.
Dört yeni mağaza açılmış ve yıl sonu
itibarıyla mevcut 26 mağazanın 18’i
yeni konsepte uygun hale getirilmiştir. 

Paşabahçe Butik koleksiyonlarının 2003
- 2004 yenilikleri tanıtımı kapsamında
‘’camda mavi beyaz’’ ve ‘’mineli
camlar’’ yeni koleksiyonlarının yanı sıra
mevcut koleksiyonların yenilikleri de
lanse edilmiştir. 

Grubun faaliyetleri içinde yer alan ve
kağıt karton ambalaj sektöründe öncü
üreticilerden biri olan Camiş Ambalaj
ofset ve oluklu ambalaj satışlarını 
%16 oranında artırarak, rekor düzeyde
satış seviyesine ulaşmıştır. Kapasite
kullanım oranlarının %50 gibi çok
düşük oranlarda seyrettiği bu sektörde,
ofset üretiminde %100’e, oluklu
ambalaj üretiminde ise %90’a yaklaşan
kapasite kullanım oranlarıyla başarılı 
bir yılı geride bırakmıştır. Ürün
çeşitlendirmeye yönelik olarak 
başlatılan Jumbo Slotter yatırımı da
tamamlanma aşamasındadır. Şirket,
müşteriye daha yakın hizmet vererek
pazar penetrasyonunu artırmak

amacıyla da pazarlama - satış
organizasyonunu bölgesel olarak
yapılandırmıştır. 

Grubun, tüm fabrikaları Kalite Yönetim
Sistemini benimseyen, müşteri odaklı,
süreç yönetiminin ve sürekli
iyileştirmenin ön plana çıktığı ISO
9001:2000 Standardı’na göre TSE
tarafından belgelendirilmiştir.
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi’ni Camiş Ambalaj Tuzla
fabrikasından sonra Eskişehir de
almıştır.

Paşabahçe Kırklareli, National Weights
and Measures Laboratory yetkilileri
tarafından, İngiliz Kraliyet Tacı basma
yetkisi konusunda belgelendirilmiştir. 

Vizyonunu; ‘’Dünya liderleri
arasındaki konumunu sürekli
zorlayan, performansı yüksek,
çevreye duyarlı, global bir cam ev
eşyası şirketi’’ olarak belirleyen Cam
Ev Eşyası Grubu açısından 2004 yılı,
sektörde büyüme yönünde yine önemli
hamlelerin gerçekleştirileceği bir yıl
olacaktır. 

Rusya Federasyonu’nda satın alınan
Posuda Ltd.’de mevcut otomatik cam
ev eşyası üretim kapasitesini artırmak
üzere, toplam 14 milyon USD tutarında
yatırım harcaması yapılacaktır. Burada
komple yeni bir fırın ve Paşabahçe
standartlarına uygun bir üretim tesisi
2004 yıl ortasında devreye alınarak,
Rusya pazarında lider olma hedefi
doğrultusunda önemli bir adım daha
atılacaktır. 

Cam ev eşyası sektöründeki iddialara
paralel olarak, dünya pazarlarındaki
payını artırmak amacıyla,

Bulgaristan’da komple yeni bir
otomatik üretim cam ev eşyası fabrikası
kurulması yönünde 2003 yılında yatırım
kararı alınmıştır. 2004 yılında yatırıma
başlanacak ve 2005 yılı ilk yarısında
toplam 60 milyon USD tutarındaki bu
dev proje tamamlanarak üretime
geçilecektir. 
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UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 304 279

İhracat 40 35

Brüt kâr 100 85

Faaliyet kârı 60 47

Net kâr 59 22

FAVÖK 104 87

Net finansal borçlar 56 61

Özsermaye 398 341

Varlıklar toplamı 561 518

Yatırımlar 57 71

İnsangücü 2.991 2.732

UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 271 245

İhracat 27 26

Brüt kâr 91 79

Faaliyet kârı 56 45

Net kâr 51 21

FAVÖK 77 67

Net finansal borçlar 49 39

Özsermaye 308 269

Varlıklar toplamı 465 421

Yatırımlar 57 71

İnsangücü 2.564 2.321

cam ambalcam ambalaj  grubu



Bölgede lider, uluslararası bir cam ambalaj
tedarikçisi olma vizyonu doğrultusunda yapılan
yurt dışı yatırımlarla büyüme ivme kazanmıştır.
Yeni stratejik girişimler gündemi belirlemektedir.

Altı yeni tasarım TSE tarafından ‘’Altın 
Ambalaj’’la ödüllendirilmiştir.

Anadolu Cam tesislerinde modernizasyonlar hızla sürdürülmektedir. Bu yıl da ürün hafifleştirme ile
kaybedilen kapasite, ek yatırımla ek üretime dönüştürülmüştür.

Toplam 100 milyon tonu aşan dünya
cam üretiminin %50’sini oluşturan cam
ambalaj üretiminin 2005 yılında 55
milyon tona ulaşması beklenmektedir.
Dünya cam ambalaj talebi ise, alkollü
içkiler, gazsız ve gazlı meşrubatlar ve
gıda ambalajı alanlarında yıllık ortalama
%2 düzeyinde büyümektedir. 

Türkiye’de kişi başına cam ambalaj
tüketimi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok
düşüktür. Bu durum cam ambalajın
büyüme potansiyelini güçlendirmektedir.
Çevreye verilen önem ve sağlık
konusundaki bilinç düzeyinin
yükselmesine paralel olarak cam
tüketiminin de artması beklenmektedir.
Cam ambalaj, hafif şişe teknolojileri,
özgün şişe tasarımları, değişik renklerde
şişe üretimi, tüketicinin ilgisini çekecek
çok renkli ve kaliteli etiketleme ve 
baskı teknikleri ile ikame ambalajlar
karşısında avantajlı konumdadır.
Türkiye pazarındaki payı %90’ın
üzerinde olan Anadolu Cam Topkapı,
Mersin ve Çayırova tesislerinde gıda,
su-maden suyu, meşrubat-meyve suyu,
süt, bira, şarap ve diğer yüksek alkollü

içecekler ile ecza ve kozmetik
sektörlerine değişik hacim, şekil ve
renklerde cam ambalaj üretmektedir.
Müşteri taleplerine göre 8 cl.’den
8.000 cl.’ye kadar değişik hacimlerde
üretim yapılmakta ve ürün özelliklerine
göre; çeşitli baskı ve yüzey kaplamaları
uygulanmaktadır.

Üretim kapasitesi ile Avrupa cam
ambalaj üreticileri içinde önemli bir yere
sahip olan Anadolu Cam’ın en ileri
teknoloji ile üretim yapılan Topkapı,
Mersin ve Çayırova tesislerinde
toplam sekiz fırın, 30 hat
bulunmaktadır. Tesislerde beyaz, 
yeşil ve bal renkli üretim yapılmakta
hafifleştirme ve hatta renklendirme 
gibi ileri yöntemler kullanılmaktadır.

Yurt içindeki üç tesisle ulaşılan
550.000 ton/yıl kapasiteye, 50.000
ton/yıl kapasiteli Gürcistan Mina
fabrikası ve iki fırınla 200.000 ton/yıl
kapasiteli Rusya Federasyonu’ndaki
Ruscam fabrikası ilave edildiğinde
Grubun toplam kapasitesi 800.000
ton/yıla ulaşmaktadır. Rusya’da devam

etmekte olan III. fırın yatırımı
tamamlandığında, 140.000 ton/yıl ilave
kapasite ile toplam üretim kapasitesi
1 milyon tona yaklaşacaktır.

2003 yılında Türkiye ekonomisinde
belirgin bir iyileşme yaşanmıştır. Hizmet
verilen birçok sektöre bu iyileşmenin
sonuçları yansımış, Grubun yurt dışı
üretim faaliyetleri de dahil olmak üzere
satışlar ton bazında önceki yıla göre
%25 oranında artmıştır. 

Anadolu Cam, Türkiye’deki üretiminin
yaklaşık %15’ini ihraç etmektedir.
Bugün gelinen nokta itibarıyla yurt dışı
satışlar içinde Fransa, İtalya, İspanya,
ABD gibi nitelikli cam ambalaj üretimi
gerçekleştiren ülkeler de önemli pay
almaktadır.

Değişen pazar şartlarına göre oluşan
yeni ürün tasarım süreci, müşterilerin
istekleri ve uzman ekiplerin
yönlendirmesi doğrultusunda, özel
ürünler yaratılması safhalarını
içermektedir. Tasarımdan satış sonrası
hizmetlere kadar ‘’Koşulsuz Müşteri

aj grubu

Ruscam’ın hızla artan başarımları, kutlama fırsatlarını da
beraberinde getirmiştir.
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Cam Ambalaj doğa ve çevre dostudur. Bu
husus, yürütülen etkin cam geri dönüşüm
sistemi ile daha da güçlenmektedir.

Tüketici gözünde cam ambalajın artı değerlerine
ilişkin bilinç oluşturulması ve Anadolu Cam’ın
markaya dönüştürülmesi çalışmalarına yıl içinde 
hız kazandırılmıştır.

Tatmini’’ ilkesi ile hareket eden
Anadolu Cam müşterilerine kullanıma
yönelik teknik destek, eğitim ve öneri
hizmetlerinde bulunmaktadır. Ülkenin
sürekli gelişen, dinamik gıda ve içecek
endüstrisi pazarına her yıl yaklaşık 50
yeni ürün sunulmakta, bu sayede
dolumcu ve üreticilerin pazarını
büyütmelerine katkı sağlanmaktadır. 

Ambalaj pazarının giderek artan
rekabetçi yapısı içinde konumunu
güçlendirme yaklaşımında olan Anadolu
Cam, kaliteye verdiği önemin karşılığı
olarak bütün üretim tesislerinde
ISO.9001-2000 versiyonu Kalite
Güvence Belgesi’ne sahiptir. Her yıl TSE
tarafından düzenlenen Altın Ambalaj
Yarışması’nda geçtiğimiz yıllarda
kazandığı ödüllerin yanı sıra bu yıl da
altı yeni ürün ile Altın Ambalaj ödülüne
layık görülmüştür. 

Anadolu Cam tesislerinde
modernizasyon yatırımlarına ağırlık
verilmektedir. Hafifleyen ürünlerle
kaybedilen kapasitelerin geri kazanımı
projeleri kapsamında yapılan kol
artışlarıyla 2003 yılında toplam 36.000
ton/yıl üretim artışı sağlanmıştır. 
Ishizuka Glass ile yapılan iş süreçlerinde

geliştirme hedefleyen teknik işbirliği
anlaşması sürdürülecektir. Bu kapsamda
yürütülen çalışmalarla imalat değişim ve
randımana oturma sürelerinde önemli
aşamalar kaydedilmiştir. Diğer üretim
alanlarında olduğu gibi cam ambalaj
üretiminde de teknolojik gelişme
süreci bütün hızıyla sürmektedir. Bu
gelişmelerden en önemlisi, ‘’hafif cam
ambalaj üretimi’’, mevcut kapasitelere
daha fazla ‘’adet’’ üretimi sağlarken,
ton bazında kapasite artırımı olanağı ve
maliyet düşüşü sağlamıştır. Anadolu
Cam, cam ambalaj üretiminde en son
teknoloji olan NNPB (Narrow Neck
Press Blow) teknolojisini
uygulamaktadır. 

Yapılan geliştirme çalışmaları ürünü
hafifletirken albeniyi artırma
çalışmalarına hızla devam edilmektedir.
Isı transferi ile fotoğraf kalitesinde
dekorlama, gömlek kaplama, hafifletilen
cam ambalajın dıştan polimerik
kaplamalarla dayanıklılığının artırılması
konusundaki çalışmalar sürmektedir. 

Anadolu Cam, faaliyetlerinin coğrafi
çerçevesini Rusya Federasyonu,
Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Doğu
Avrupa ve Ortadoğu olarak tanımlamış

ve bu bölgelerde önde gelen bir
ambalaj tedarikçisi olma ve genişleme
stratejisini benimsemiştir. 

Yurt dışı büyüme ve bölgesel güç
oluşturma stratejisinin bir uzantısı
olarak, yakın coğrafya içinde yer alan
Balkanlar’da, Rusya ve Ortadoğu
Bölgesi’nde işbirliği ve ortaklık
arayışlarının sürdürülmesi
gündemdedir. Geçmişte büyük ihraç
pazarları arasında yer alan Irak, İran,
Suriye gibi Ortadoğu pazarlarının
gerek yeniden canlandırılması gerekse
yerel cam ambalaj tesislerine teknik
destek verilmesi gibi çalışmalar da
Grubun yurt dışı projeleri arasında yer
almaktadır. Yurt içinde ise 2004 yılı,
büyüme stratejisinin yatırıma
dönüştüğü ve yeni bir bölgede
büyümenin planlandığı yıl olacaktır.

Gürcistan’da şarap, madensuyu ve
meşrubat sektörlerine yönelik üretim
yapan Gürcistan Mina’nın kapasitesi
Kasım 2002’de devreye alınan yeni
yatırımla birlikte 50.000 ton/yıl’a
ulaşmıştır. Kapasite artışı ile ihracata
yönelik çalışan madensuyu, şarap gibi
sektörlere ağırlık verilmesi, yurt içi
pazarda madensuyu, alkolsüz içecekler

Değişen tüketici tercihleri ile çeşitlenen ürünler, tasarım özelliği ve süsleme imkanı olan camda ideal ambalajını bulmaktadır.
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Ferro Döküm 2000 yılında başlatmış
olduğu iyileştirme projelerinin olumlu
sonuçlarını özellikle 2002 ve 2003
yıllarında almaya başlamış, 2003’te kişi
başına üretim rasyosu 2000 yılına
kıyasla %60 artışla 100 ton/kişi
düzeyine ulaşmıştır.

Anadolu Cam ve Belçika merkezli BMT
Grubu’nun 50:50 ortaklığı olan
OMCO-İstanbul, cam ambalaj ve cam
ev eşyası sektörlerinin giderek artmakta
olan gravürlü, özel şekilli kalıp
taleplerini zamanında karşılayabilmek
amacıyla 2003 yılında 260.000 USD
yatırım yaparak makine parkını hızlı
ve nitelikli üretim yapan tezgahlarla
genişletmiştir. 2004 yılında da
500.000 USD modernizasyon yatırımı
planlanmaktadır. OMCO-İstanbul
önümüzdeki dönemde yurt dışı
pazarlara ağırlık vermeyi ve 2004
yılında yurt dışı satış gelirlerini %50
artırmayı hedeflemektedir. 

ve bira sektörleri şişe ihtiyacının tamamı
karşılanacaktır. Diğer taraftan kapasite
artışıyla çevre ülkelere ihracatın
artırılması, özellikle Azerbaycan
pazarından pay alınarak bu ülke
ihtiyacının değişik tipte yeşil ve antik
yeşil şişe talebinin karşılanması
hedeflenmektedir.

2002 yılında 90.000 ton/yıl kapasite ile
üretime başlayan Ruscam Rusya
pazarının kaliteli bira şişesi ihtiyacını
karşılamaya yönelik üretim
yapmaktadır. Sürekli artış gösteren bira
şişesi talebi karşısında II. fırın yatırımına
başlanmış ve yatırım 2003 yılında
devreye alınarak toplam kapasite
200.000 ton/yıl’a yükselmiştir. Talepteki
artışın sürmesi III. fırın yatırımını da
gündeme getirmiş, 2003 yılı Mayıs
ayında III. fırın yatırımına başlanmıştır.
Bu fırın 2004 yılında 140.000 ton/yıl
kapasite ile devreye alınacak, böylelikle
Rusya’da kurulu kapasite 340.000
ton/yıl’a (1 milyar adet) ulaşacaktır.
Ruscam mevcut durum itibarıyla
Rusya’da NNPB (hafif şişe) üretimi yapan
tek cam ambalaj üreticisidir. Grup
Rusya’da bira şişesi dışındaki alanlarda
da büyümeyi ve önümüzdeki beş yıllık
dönemde Rusya’nın bir numaralı
cam ambalaj üreticisi olmayı
amaçlamaktadır.

Anadolu Cam, kurduğu sistemle cam
ambalaj atıklarını dönüştürerek
hammadde olarak kullanmaktadır. Bu
sistemle doğal kaynakların ve
çevrenin korunmasına katkı
sağlanmaktadır. On büyük şehir başta
olmak üzere 176 belediyeye yerleştirilmiş
4.000 civarında kumbara ile toplanan
cam ambalaj miktarı yılda 7.000 ton
düzeyindedir. Anadolu Cam’ın
belediyelerle birlikte gerçekleştirdiği bu
işbirliği çerçevesinde kumbaralardan

sağlanan milyarlarca lira tutarındaki gelir
hayır kurumlarına bağışlanmaktadır.
Ayrıca, ticari kanalla toplanmakta olan
cam ambalaj atığı ile birlikte yılda
80.000 ton atık geri dönüştürülerek,
ekonomiye kazandırılmaktadır. Anadolu
Cam liderliğinde cam geri dönüşümüne
katkısının yanı sıra kentlinin katılımını
artırmada etkin olması amacıyla
CAMSİAD - Cam Geri Dönüşüm
Sanayicileri ve İşadamları Derneği
kurulmuştur. 

Grubun döküm alanında faaliyet
gösteren şirketi Ferro Döküm, ağırlıklı
olarak otomotiv sektörüne yönelik
üretim yapmaktadır. 2003 yılının ikinci
yarısından itibaren otomotiv sektöründe
canlanma yaşanmış, iç pazar bir önceki
yıla göre artış eğilimine girmiştir.
Sektörde ihracat önemli bir paya
sahiptir, toplam otomotiv üretimi içinde
ihracatın payı %68 düzeyindedir. Bu
paralelde Ferro Döküm de 2003 yılında
satışlarının %60’ını ihracata yönelik
olarak gerçekleştirmiş, yurt dışı satış
gelirleri de bir önceki yıla kıyasla
yaklaşık %40 artmıştır. Özelikle ihraç
pazarlarında yaşanmakta olan
hareketlilik paralelinde şirket tam
kapasite kullanımına ulaşmıştır.

Omco-İstanbul, cam ambalaj ve cam ev eşyası
kalıpları ile tüm bölgeye hizmet vermektedir.

Ferro Döküm, ürettiği dökümlerle uluslararası
markaların tedarikçisi konumundadır. 

Grubun müşterileri öncü ürünlerinde cam ambalajı tercih etmektedirler. Cam içindeki ürüne değer katmaktadır.
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UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 355 430

İhracat 136 130

Brüt kâr 60 112

Faaliyet kârı 14 59

Net kâr 25 35

FAVÖK 64 113

Net finansal borçlar 43 20

Özsermaye 454 460

Varlıklar toplamı 628 643

Yatırımlar 60 64

İnsangücü 2.192 2.098

UFRS m USD 2003 2002
Net satışlar 198 251

İhracat 90 89

Brüt kâr 21 57

Faaliyet kârı (9) 22

Net kâr 2 11

FAVÖK 14 43

Net finansal borçlar 17 19

Özsermaye 221 222

Varlıklar toplamı 307 325

Yatırımlar 13 39

İnsangücü 981 1.042

kimyasallarkimyasal lar  grubu



Soda Sanayii’nin faaliyet sonuçları, yakıtta yüksek
vergileme ve yoğun dünya rekabeti nedeniyle
olumsuz etkilenmiş bu nedenle radikal önlemler
devreye sokulmuştur. Soda Sanayii-Mersin faaliyetleri dünya standartlarında bir

çevre duyarlılığı ile sürdürülmektedir.

Soda Sanayii soda ürünleriyle başta
cam, tekstil, deterjan, kimya, gıda ve
yem olmak üzere, yurt içi ve yurt
dışında bir çok sanayi sektörüne hizmet
vermektedir. Bu kesimde dünya
genelinde arz fazlası sürerken, talep de
yıllık ortalama %3 düzeyinde
artmaktadır. Yakın bölgesel pazarlardaki
talep artışı, yeni yatırımlar nedeniyle
dünya ortalamasının üzerinde
gerçekleşmektedir. Son dönemde,
Amerikan dolarının değer kaybetmesi,
pazarlarda rekabetin bir miktar daha
artmasına neden olmaktadır.

Güç pazar koşullarına karşın, 2003 yılı
bütçe satış hedefleri %98 oranında
gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında yüksek
katma değer sağlayan pazarlarda
satışlar artırılmıştır. Seçilmiş ürün ve
pazarlarda dökme ürün satışı için
gereken altyapı oluşturularak, bu pazar
kesimlerine dökme ürün satışına
başlanmıştır.

Mersin Soda fabrikasında yılda 1 milyon
USD tasarruf sağlayacak soğutma

suyu projesi tamamlanarak işletmeye
alınmıştır. Alternatif hammadde olarak
antrasit kullanımına geçilerek tasarruf
sağlanmıştır. Özellikle ihracatta lojistik
verimliliği artıracak ve maliyet düşüşü
sağlayacak olan Mersin Limanı’nda
soda sevk silosu yatırımı
tamamlanarak hizmete girmiştir.
Karbondioksitle asidifikasyon
uygulaması ile sıvı atıklar tamamen
çevre normlarına uygun hale
getirilmiştir. 

2003’te üretimde yaşanılan önemli
sorun, fuel oil maliyetlerindeki artış
olmuştur. Bu akaryakıt üzerindeki özel
tüketim vergisinin de yüksek olması
nedeniyle, fuel oil maliyeti 2003’te
son yıllardaki en yüksek düzeyine
çıkmıştır. Bu duruma bağlı olarak, kısa
vadeli önlemler derhal yürürlüğe
konmuştur. Bunun dışında, Mersin’e
2005 yılı başında doğal gazın ulaşacağı
yönündeki beklentiler de dikkate
alınarak, değişik enerji kaynaklarına
dayalı düşük maliyetli enerji sağlama
projeleri tamamlanmış olup 2004

yılında nihai seçim yapılarak uygulamaya
başlanacaktır.

Soda Sanayii’nin Bulgaristan’daki iştiraki
olan Sodi’de 2003’te başarılı sonuçlar
sağlanmış ve yüksek oranda kapasite
kullanımı gerçekleşmiştir. Soda Sanayii
2003 yılında bu iştirakinden önemli
temettü geliri sağlamıştır.

Soda Sanayii bünyesinde yer alan
Mersin Kromsan fabrikası krom
bileşikleri ürünlerini başta deri, ağaç
emprenye, kimya ve kâğıt olmak
üzere bir çok sanayi sektörünün
kullanımına sunmaktadır. Krom
kimyasalları sektöründe, dünya
genelindeki arz fazlasına bağlı olarak
yoğun bir şekilde süren rekabet,
2003’te de etkili olmuştur. Bununla
birlikte, çeşitli nedenlerle, ABD, İtalya
ve Çin’de tesislerin devre dışı kalması,
sektördeki üreticilerden birinin kimya
etkinliğinden çıkacağını duyurması,
ileriye yönelik olumlu beklentileri
desteklemektedir.

grubu

Ürün ve hizmet kalitesi ile dünya pazarlarındaki konumu koruma ve 
geliştirme çalışmaları Ar-Ge ile de desteklenmektedir.

Mersin limanında gerçekleştirilen sevk silosu yatırımı önemli lojistik
avantajlar sağlamıştır.
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Cam Elyaf, Mart ayında işletmeye aldığı yeni
fırınıyla cam elyafı üretim kapasitesini ikiye
katlamış ve ihracatına yeni bir ivme
kazandırmıştır.

Soda Sanayii’nin yayınladığı ‘’Üçlü Sorumluluk
2001-2003 Raporu’’ ülke için bir ilki oluşturmuştur. 

Bu rekabet ortamında yurt içi pazarda
ithalatla başarılı bir şekilde mücadele
edilmiş ve pazar payı korunmuştur. 

Önemli bir pazar olan Çin’de,
konumlanma geliştirilerek
müşterilere verilen hizmet düzeyi
yükseltilmiştir. Buna bağlı olarak 
pazar payı artırılmış ve bu gelişmenin 
2004’te de sürmesi hedeflenmişdir.

Krom kimyasallarında diğer bir önemli
pazar olan İtalya’da etkinliği
geliştirmeye yönelik projeler
tamamlanmış olup 2004’te 
uygulamaya  konulacaktır. Katma
değeri yüksek yeni bir krom
kimyasalının üretimi için İtalyan
ortaklarla Türkiye’de yeni bir tesis
yatırımının da projeleri tamamlanmıştır.
2004 yılında yatırıma başlanacaktır. 

Kromsan’da yeni endüstriyel atık su
arıtım tesisi devreye alınmıştır. Yeni
üretim teknolojisinde verimlilikler ve
kapasite kullanım oranları daha da
geliştirilerek en üst düzeye çıkmıştır.
Temel ürün sodyum bikromat
üretiminde rekor kırılmıştır. Bazik
krom sülfat üretim kapasitesinde %13

artış sağlanmıştır. Yeni üretim teknolojisi
katı atıkları için tüm yasal koşullara
uygun olarak, fabrika sahası dışında
depolama olanağı sağlanmış ve
uygulama başlamıştır. Bu uygulama,
alanında Türkiye’deki ilk endüstriyel
uygulamadır.

Üretim verimliliklerinin daha da
artırılması, maliyetlerin düşürülmesi
amacıyla, Ar-Ge kadrolarının liderliğinde
geliştirilen, mevcut fırınlara bağlı olarak
çalışacak yeni bir teknoloji çok kısa
sürede uygulamaya konulacaktır.

Soda Sanayii soda ürünleri ve krom
kimyasallarında büyük bir duyarlılıkla
sürdürdüğü, çevre dostu ‘’Üçlü
Sorumluluk’’ uygulamasını geliştirerek
sürdürmüştür. ‘’Üçlü Sorumluluk 2001 -
2003 Raporu’’ yayınlanmıştır. Bu rapor
ile Türkiye’de yine bir ‘’ilk’’e imzasını
atmıştır. Üçlü Sorumluluk, gelişmiş
ülkelerde kimya sektörü kuruluşları
tarafından gönüllülük ilkesi
çerçevesinde uygulanan bir çevre
yönetim sistemidir. 

Her iki fabrikada da toplam üretken
bakım uygulamaları yaygınlaştırılarak

üretim kayıpları asgariye indirilmiş ve
tam kapasite kullanımı sağlanmıştır.

Grubun etkinlik alanlarından birini
oluşturan cam elyafı sektörü, uzun
vadeli gelişme trendini korumaktadır.
Sağladığı avantajlara bağlı olarak, bir
çok uygulama alanında geleneksel yapı
malzemelerini ikame eden cam takviyeli
plastik (CTP) malzemelere olan talep
artmaktadır. Buna bağlı olarak cam
elyafı ve polyester talebi de artmaya
devam etmektedir. Cam elyafı
ürünlerinin kullanıldığı CTP malzemeler,
havacılık/uzay/savunma, ev aletleri ve iş
ekipmanları, yapı, tüketim malları ve
spor/eğlence, elektrik/elektronik,
denizcilik, taşımacılık ve otomotiv,
savunma, tarım/gıda başta olmak üzere
bir çok uygulama alanında giderek
artan oranda kullanılmaktadır. 2003
yılında bazı pazar kesimlerinde geçici
bir durgunluk yaşanmış olmakla birlikte,
dünya ekonomisindeki gelişmeye bağlı
olarak 2004 yılında bu kesimlerin de
büyümesi beklenmektedir.

Cam Elyaf, önemli bir yatırımı
tamamlayarak devreye almıştır. Cam
elyafı üretim kapasitesini yaklaşık olarak

Çevreye, insan sağlığına 

ve güvenliğe karşı 

sorumluyuz.

Oxyvit’in, ihracattaki ağırlıklı pazarını Avrupa
ve Kuzey Amerika oluşturmaktadır.

Soda Sanayii sağlık, emniyet ve çevre konularının yanı sıra verimlilik artırma ve maliyet düşürme
projelerini önemle sürdürmüştür.
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Topluluk cam üreticilerini ulusal elektrik
şebekesindeki darbe ve kesintilerden
korumak ve onlara kaliteli elektrik
sağlama amacıyla kurulmuş olan Camiş
Elektrik, toplam 55 MW gücündeki üç
adet endüstriyel santrali ile yılda 400
milyon kWh elektrik ve 85.000 ton
buhar üretmektedir. 2003 yılında Trakya
bölge santralinin planlı ağır bakımı
yapılmıştır.

Topluluğa bağlı kuruluşların kaliteli
elektrik enerjisi gereksinimini mevcut
üç santraliyle sağlamakta ve Türkiye’nin
yenilenen enerji piyasası içinde gelişen
fırsatları Şişecam adına izleyerek
değerlendirmektedir.

Cam elyaf güvenilir ve tercih edilen bir şirket kimliği ile ülkede lider
konumundadır. Hedef pazarlarda payını artırmak için çalışmalarını
yoğun bir biçimde sürdürmektedir.

‘’Cam Elyaf Geliştirme Merkezi’’ yeni ürün geliştirmek ve ürün
performanslarını değerlendirmek üzere güçlü bir teknolojik
altyapıyla donatılmıştır.

iki katına çıkaran II. fırın yatırımı,
10 ay gibi kısa bir sürede ve bütçesinin
%10 altında maliyetle tamamlanarak
işletmeye girmiştir. II. fırın ile birlikte
devreye alınan elyaf işleme
makinelerinin önemli bir bölümü,
tesisin kendi olanaklarıyla üretilerek
maliyet tasarrufuna katkı sağlanmıştır.
Yeni bir kırpma hattı devreye alınarak
ürün esnekliği geliştirilmiştir. Polyester
kapasitesi de, devreye alınan yeni
reaktör ile artırılmıştır.

Ar-Ge etkinlikleriyle cam elyafında
ve polyesterde üçer yeni ürün
geliştirilerek satış hattına sunulmuştur.
Ayrıca kullanılan hammadde ve
yardımcı maddelerle ilgili alternatif
kaynak çalışmaları yapılmıştır.

Cam Elyaf, tamamladığı yatırımların
getirisini 2004 yılında maksimize
edecek şekilde çalışmalarını
sürdürecektir. Yeni ürünlerin devreye
alınmasıyla, ürün tayfının ve müşteri
portföyünün daha da zenginleştirilmesi
öngörülmektedir. Bunun yanı sıra,
Türkiye CTP sektöründeki yol
göstericiliğini yeni projelerle
pekiştirmeyi planlamaktadır.

Oxyvit Vitamin K3 sektöründe
gelişimini sürdürmektedir. Vitamin 
K3, hayvan yemlerinde katkı maddesi
olarak kullanılan, dolayısıyla yem
üreticilerince ve bu sektöre hammadde
hazırlayan uluslararası büyük
üreticilerce kullanılan bir maddedir. 
Yurt içi pazarda yeni bağlantılarla
pazar payı ve satış miktarı artırılmıştır.
Yurt dışı satışlarında da %8’lik bir
artış sağlanmıştır. Kuzey Amerika
pazarlarına olan satışlar iki katına
ulaşmıştır. Sektörün önemli

fuarlarından IPE/Atlanta ve
Eurotier/Hollanda’ya katılım
gerçekleştirilmiştir. 

Camiş Madencilik temel görevi olan,
Topluluk üreticilerinin endüstriyel
hammadde gereksinimlerini zamanında,
uygun kalite ve maliyetle karşılama
işlevini sürdürmektedir. Kuruluş ağırlıklı
olarak, Topluluğa bağlı cam ve
kimyasallar üreticilerinin endüstriyel
hammadde gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Yurt içinde orta ve uzun vadeli kaynak
planları yapılmış durumdadır.
Maliyetlerde olumlu gelişmeler
sürmektedir. 2003’te ürün cinslerine
bağlı olarak, üretim ve nakliye
maliyetlerinde %20’lere varan reel
tasarruflar sağlanmıştır. Topluluk cam
üreticilerinin yurt dışındaki projelerine
bağlı olarak, hammadde temini
konusunda gereken destek de
sağlanmaktadır.

Mısır’daki Camiş Egypt üretim
tesisinde, yeni bir ürünün üretimi
için yatırım yapılmaktadır. 

Camiş Elektrik, 2003 yılında en yüksek 
üretim düzeyine ulaşmıştır. 

Camiş Madencilik’in Erçel Kalker Ocağı,
Mersin yöresi tesislerine hizmet vermektedir.

25



hizmet faal iyet ler i

Cam Pazarlama 

Topluluğun dış ticaret sermaye şirketi
olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve
Topluluk şirketlerinin ihracatına aracılık
etmektedir. 2003 yılında 124 ülkeye
yapılan Topluluk ihracatına aracılık
eden Cam Pazarlama dış ticaret
işlemlerinde tamamladığı geliştirme
projelerini de uygulamaya koymuştur.

Topluluğun teşvikli hammadde ve
malzeme ithalatlarını da gerçekleştirerek,
antrepo işletmeciliği, akaryakıt ve
madeni yağ bayiliği yanında serbest
bölge faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Camiş Lojistik

Değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarının
çeşitlenerek artmasını gözeten Camiş
Lojistik, lojistik işletmeciliği yaklaşımını,
Trakya, Eskişehir Bölge, Mersin Bölge
Müdürlüğü organizasyonları ile yurt içi
ve yurt dışı alanlarda faaliyet gösteren
kara, deniz, hava taşımacılığında,
kurumsal kimliğe uyumlu lojistik servis
sağlayıcıları ile sağlamaktadır.

2003 yılında Topluluğa ait; 4,6 milyon
ton yurt içi akaryakıt, hammadde ve
ürün taşımaları, 130.000 ton ihracat-
ithalat karayolu TIR ve demiryolu

sevkiyatı, 335.000 ton konteyner
ihracat-ithalat taşımaları, 540.000 ton
gemi ihracat, ithalat yük organizasyonları
yıllık toplamda 5,6 milyon ton ve
70 milyon USD’lık parasal boyuta
ulaşarak gerçekleştirmiştir.

Camiş Lojistik, proje taşımalarına uygun
özel dizayn edilmiş 33 dorse ve 23
çekici araçlık özmal filosu ve bu filoya
ait Darıca’da bulunan 6.200 m2’lik
alanda Topluluğa lojistik destek
sağlamaktadır.

Camiş Lojistik, lojistik endüstrisinin
geldiği bugünkü konumu gözeterek,
sürekli artan ve değişkenlik gösteren
müşteri beklentilerini ve teknolojik
gelişmeleri yakından takip ederek
modern lojistik anlayışı içinde çözümler
sunmayı hedeflemektedir. 

Camiş Sigorta

Topluluğun tüm sigorta konularında
ihtisaslaşmış bir kuruluş olan Camiş
Sigorta aynı zamanda Anadolu Sigorta
A.Ş.’nin en büyük acentesi
konumundadır. Topluluk işlerinin yanı
sıra ülke genelinde de sigorta aracılık
faaliyetlerini sürdürmektedir. Camiş
Sigorta 2.000’in üzerinde bireysel ve
kurumsal müşteriye hizmet vermekte
olup iş hacmini ve hizmet kalitesini
artırma çabası içindedir. 
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odak noktalar ı

Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim kavramının son
yıllarda gittikçe önem arz eden bir
olgu haline gelmesi nedeniyle Topluluk
Kurumsal Yönetim İlkeleri
konusunda dünya ve ülkemizde
gelişmeleri yakından izlemektedir.

Kurumsal Yönetim uygulamalarının
şirketler açısından önemi açıktır.
Kurumsal Yönetim’in kalitesinin yüksek
olması, düşük sermaye maliyeti,
finansman imkanlarının ve likiditenin
artması krizlerin daha kolay atlatılması
ve sermaye piyasalarında daha iyi işlem
görmesi anlamına gelmektedir.

Topluluk, eşitlik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına
mevcut sermaye piyasası mevzuatı ve
ana sözleşmesi çerçevesinde uyum
göstermektedir. Gelecekte Kurumsal
Yönetim ilkeleri konusunda yapılacak
çalışmalar ve oluşturulacak stratejiler
çerçevesinde uyumluluğun
geliştirilmesine çalışılacaktır.

İnsan Kaynakları

Şişecam; geleceğini güvence altına
almak ve daha da büyümek için en
önemli varlığı olan insan kaynağının
memnuniyeti ve yeterliliklerinin sürekli
geliştirilmesi için dinamik ve verimli

çalışma ortamı yaratarak performansın
teşvik edildiği bir insan kaynakları
politikası izlemektedir.

Topluluk, stratejilerini bu politika
doğrultusunda biçimlendirerek insan
kaynağını geliştirme faaliyetlerini
2003 yılında da sürdürmüştür. İnsan
Kaynakları Prosedür ve Yönetmelikleri,
tüm çalışanların Camport üzerinden
ulaşabileceği şekilde web ortamına
aktarılmıştır. Ayrıca yine web
ortamında, tanımlanmış bir yetki
dahilinde yöneticilerin Topluluk İnsan
Kaynakları bilgileri ve istatistiklerine
ulaşması sağlanmıştır. 
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Şişecam, sürekli ve istikrarlı bir gelişme için
kalite hedefinden vazgeçmeyen ve gelişmeye
açık insan kaynağını başarının odak noktası
olarak görmektedir. 

Düzcam Grup Başkanı Yaraman, Uluslararası
Cam Komisyonu (ICG) Başkanlığı’nı, Prof. Dr.
Schaeffer’dan devralmıştır.

Eğitim

Çalışanların eğitim ve gelişme
ihtiyaçlarının Performans Değerlendirme
ve Kariyer Planlama gibi İnsan
Kaynakları sistemleri ile saptandığı
Şişecam‘da, bu sistemler aracılığı ile
toplanan verilerle 12 aylık planlama
döneminde; Aralık 2003 itibari ile 128
kurs ve seminer, 2.001 kişinin katılımı
ile 18.668 adam.saat’lik eğitim
gerçekleştirilmiştir. Yönetim, Örgüt
Geliştirme, Bireysel Gelişim ve Mesleki
Fonksiyonel Eğitim ana başlıkları altında
toplanan bu eğitimlere ek olarak 2003
yılında çalışanlardan 119 kişiye 1.410
adam.saatlik bilgisayar eğitimleri
verilmiştir. Bu eğitimler dışında
Grupların kendi bünyelerinde
gerçekleştirdikleri işletmeye özel işbaşı
ve sınıf eğitimleri ile birlikte Topluluğun
2003 yılı eğitim faaliyetleri toplam
17.522 kişi için 91.784 adam.saat
olarak sonuçlanmıştır.

2003 yılı Toplulukta ISO 9000 Kalite
Yönetim Sistemi nedeni ile öne 
çıkan süreç yönetimi anlayışı ve
uygulamalarının eğitimle desteklenerek
yaygınlaştırıldığı ve çevre korumanın bir
yönetim felsefe ve sistemi içinde nasıl
ele alınacağının yolunu gösteren ISO

14001 Çevre Yönetim Sisteminin
işletmelerde kurulması ve her seviyeden
çalışanın bu konularda eğitilerek
bilinçlendirildiği bir yıl olmuştur.

Çok yönlü ve disiplinler arası kavrayışa
sahip yönetici ve adaylarını geliştirmeyi
hedefleyen eğitim çalışmaları arasında
yeni bir kilometre taşı da e- learning
metodolojisi ile aktarılan The MBA Club
Yönetici Geliştirme programının ana
şirketten 40 kişilik bir gruba açılması ile
gerçekleşmiştir.

Endüstri İlişkileri

Endüstri İlişkileri, gündemi işgal eden
en önemli konulardan birisidir ve bu
alandaki gelişmeler yönetimin her
basamağında büyük bir dikkat ve
hassasiyetle izlenmekte, gelişmeler
günü gününe takip edilerek
değerlendirilmektedir. 

Geçtiğimiz yıl endüstri ilişkileri açısından
Türkiye’de önemli gelişme ve
değişimlerin yaşandığı bir dönem
olmuştur. Bu dönemde yürürlüğe giren
4857 sayılı İş Yasası getirdiği  esnek
çalışma, telafi çalışması gibi verimliliği
artırmaya yönelik yeni düzenlemelerin
yanında iş güvencesi konusundaki

hükümleriyle de endüstri ilişkileri
alanında bazı dalgalanmaların
yaşanmasına yol açmıştır. 

Nitekim Paşabahçe Eskişehir’de Eylül
ayında başlayan olaylar bir süre devam
etmişse de, sonuçta fabrika normal
çalışma düzenine geri dönmüştür. 

Diğer taraftan Temmuz’da başlayan ve
13 cam işyerini kapsayan 19. Dönem
Grup Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerinde genel ekonomik ve
sosyal dengeleri zorlayan ücret artışı
talepleri nedeniyle uzun bir süre
uzlaşma sağlanamamış, sendikaca
alınan grev kararı Bakanlar Kurulu’nca
milli güvenliğe etki eder mahiyette
görüldüğü için 8 Aralık 2003 tarihinde
ertelenmiştir. (14 Mart 2004 tarihinde
taraflarca uzlaşmaya varılmıştır.)

28 Mart 2003 tarihinde Selüloz İş
Sendikasıyla bağıtlanan ve 1.9.2002 -
31.8.2004 tarihleri arasında yürürlükte
kalacak olan Camiş Ambalaj Toplu İş
Sözleşmesi ise, işletmenin ve genel
ekonomik koşulların gereklerine uygun
olarak çalışma barışı anlayışı içinde
sonuçlandırılmıştır. 

Şişecam, kendi insan kaynağına verdiği desteğin yanı sıra sağlıklı ve mutlu bir toplum yaratılmasındaki sosyal sorumluluk bilinci ile 
genç sporcuları desteklemektedir. Şişecam Kürek Kulübü genç erkekler Türkiye şampiyonu olmuştur.
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Bugün Şişecam yurt içi ve yurt dışı
rakiplerle eşit olmayan koşullarda
rekabet etmekte, özellikle kayıt dışı
ekonominin ve komşu ülkelerdeki
düşük işçilik maliyetlerinin baskısı
altında mücadele vermektedir. Bu
olumsuz rekabet koşullarına rağmen
Şişecam, yarattığı ekonomik fazlayı
paylaşma sorumluluğu içinde
hareket ederek, yeni yatırımlar yapmayı
sürdürmüştür. Böylece hem yeni
istihdam imkanları yaratmış hem de
geçmişte olduğu gibi bu yıl da
çalışanlarına Türkiye standartlarının
üstünde, oldukça iyi çalışma
koşulları sağlamıştır. Ancak Şişecam
gerek yasalardan gerekse Toplu İş
Sözleşmelerinden doğan
yükümlülüklerini eksiksiz ve günü
gününe yerine getirirken, demokrasinin
ve çalışma yaşamının vazgeçilmez
unsurlarından bir olarak kabul ettiği
işçi sendikalarının da artık sadece
‘’talep eden’’ değil, işyerlerinin
rekabet gücünü rakipleriyle
ekonomik, sosyal, yapısal tüm faktörler
yönünden karşılaştırarak ‘’analiz
eden’’ kuruluşlar haline gelmesini
beklemektedir. Bunun gerçekleşmesi
için de kendisine bağlı işyerleri ile ilgili
bilgileri sözleşme bağıtladığı tüm
sendikalarla paylaşmaktadır. 2003
yılında Toplu İş Sözleşmesi
kapsamındaki cam işyerlerinde
çalışmakta olan saat ücretli personele
ait çağın gereklerine göre yeniden
düzenlenen iş tanımları ve yeni
ücret kademeleri de uygulamaya
konulmuştur.

Yeni dönem Toplu İş Sözleşmelerinin 
bu anlayış çerçevesinde  ve ‘’işin’’ ve
‘’işyerinin’’ korunmasını sağlayan,
verimliliği öne çıkaran, karşılıklı özveride
bulunma ilkesi içinde uzlaşma ile

sonuçlandırılmasına çalışılacaktır. Yasa
ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin
getirdiği hak ve yükümlülüklerin
eksiksiz bir biçimde uygulanması
sürdürülecektir. 

İşçi Sağlığı-İş Güvenliği konularında
işyerlerinde yapılan gözlem ve analizler
sonucunda tespit edilen eksiklikler ve
bunlarla ilgili alınması gereken önlemler
konusundaki önerileri içeren raporlar
hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Sağlık birimlerinde gerçekleştirilmekte
olan periyodik muayenelere ilişkin
değerlendirmelere devam edilmiş, işyeri
hekimleri ve sağlık personeliyle yapılan
toplantılarda güncel sağlık konuları
değerlendirilmiştir. İşyerlerinde meydana
gelen iş kazalarına ilişkin istatistik
çalışmaları da sürdürülmüş, kaza
nedenleri incelenerek, tekrarını önleyici
önlemler belirlenmiş ve işyerlerine
aktarılmıştır. 

Finansman Kaynakları ve 
Risk Yönetimi 

Şişecam Topluluğu, finansman
ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikli
olarak şirketlerinin mevcut gelirlerini
(nakit girişlerini) değerlendirmektedir. 

Finans piyasalarından sağlanan güvence
maliyetlerinin asgari seviyede
gerçekleşmesine, atıl kaynakların ise
yeterli derecede değerlendirilmesine
çalışıldığından, likit ve güvence maliyeti
asgari düzeyde kalmakta, risk önleyici ya
da azaltıcı türev finansal tekniklere ihtiyaç
duyulmamaktadır. Döviz pozisyonu ve
alacaklar yabancı para taahhütlerini
her zaman karşılayacak yeterliliği ve
niteliği taşımaktadır.

Topluluğun tüm işletme ihtiyaçlarını ve
diğer yükümlülüklerini karşılamak ve

gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla, dış
ticaret şirketlerine tahsis edilen
Eximbank kaynaklı TL ihracat kredileri
ile yurt içi veya yurt dışı kaynaklı, en
çok bir yıl vadeli ihracat döviz kredileri,
gerçekleştirilen hesaplamalar ve
planlamalar sonucunda
kullanılmaktadır. 

Yatırım harcamalarının asgari
%50’sinin özsermaye veya özsermaye
niteliğindeki fonlarla karşılanmasına
büyük önem verilmekte ve bu prensibin
gerçekleşmesi özenle takip
edilmektedir. 

Başka bir deyişle Topluluğun tüm
yabancı kaynakları, teşvikli ve uzun
vadeli yurt dışı yatırım ve kısa vadeli
ihracat kredileri ile Eximbank kaynaklı
kısa vadeli kredilerden oluşmaktadır.
Topluluğun konsolide hesap durumuna
göre, 2003 yılı sonu itibarıyla
kredilerin konsolide net satışlara
olan oranı yaklaşık %27, likit
varlıkların kredi toplamına olan
oranı ise %36 düzeyinde
gerçekleşmiştir.

Topluluğun 2003 yılında portföy
yatırımları dahil toplam 280 milyon
USD yatırım harcaması gerçekleştirdiği
dikkate alındığında, finansmanın
büyük bir kısmının özsermayeden
karşılandığı ve likiditeye (ödeme
gücüne) güçlü bir şekilde önem
verildiği ortaya çıkmaktadır.

Eximbank kaynaklı kredilerin dışındaki
tüm kaynakların yabancı menşeli döviz
kredilerinden oluşması ilk bakışta kur
riskini yüksek göstermekle birlikte,
likiditenin de döviz olarak tutulması ve
likit varlıkların iki aylık ihracat
alacaklarıyla birlikte tüm borçları

Şişecam uluslararası saygın finans kuruluşları ile ilişkilerini
güven içinde sürdürmektedir.

Çalışanın iş ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik eğitim
faaliyetleri tüm birimlerde sürdürülmüştür.
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Uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri, Şişecam’ın bugün ve yarın rekabetçi ve global bir kurum
olmasının güvencesini oluşturmaktadır.

Şişecam, 2003 yılında uluslararası rekabet
gücünü daha da üst seviyelere yükseltecek
üretim ve ürünlere yönelik geliştirme
çalışmalarını hızlandırmıştır.

karşılayabilecek durumda olması, kur
riskini büyük ölçüde gidermektedir.
Döviz bazlı alacaklar ve likit varlıklar,
tüm döviz yükümlülüklerini
karşılayabilecek yeterlilikte tutulmakta,
TL borç ödemelerin TL gelirleriyle
karşılanmasına ve TL bazlı likit
varlıkların bu yükümlülükler için yeterli
olacak düzeyde hazır tutulmasına önem
verilmektedir.

Araştırma ve Teknoloji

2002 yılı yoğun büyüme ve idame
yatırımları kapsamında 13 adet ile
Şişecam’da en yüksek sayıda fırın
tasarım ve projelendirmesinin yapıldığı
yıl olmuştu. Bu sayı 2003 yılında daha
da artmış, çeşitli boyutlarda ve
coğrafyalarda projelendirilen, yeni alana
kurulan ya da soğuk tamiri yapılan
fırınların sayısı 15’i bulmuştur.
‘’Yaşamsal Coğrafya’’ ifadesinin fiilen
yaşama geçirildiği bu yıllarda,
Şişecam’ın fırın yatırımlarının ülke
dışındaki sayıları artık toplamın üçte
birine doğru tırmanmaya başlamıştır. 

Küresel pazarda kabuk değiştirerek
uluslararasılaşan Topluluğun bu
devinimleri, teknolojiden, insan
kaynağına, pazarlamadan, üretim

planlamaya tam bir dönüşüme işaret
etmektedir. Şişecam’ın teknolojik
birikimi de bu paralelde dönüşüme
uğramaktadır. Sağlam ve uzun bir
geçmişe sahip ulusal birikime yaslanan
Şişecam, üretim ve ürün teknolojilerini
başarılı bir biçimde farklı coğrafyalara
taşımaktadır. Şişecam’a özgü bu
‘’teknoloji aktarımı’’ ile
hammaddeden ürüne üretimin tüm
aşamalarında verimlilik, kalite ve yeni
ürün üçgeninde ürün grupları ve
merkezi birimlerde yoğunlaşan bilimsel
bilgi, mühendislik birikimleri, araştırma
ve geliştirme yetenekleri ve destek
hizmetleri yönetim süreçleri ile birlikte
tüm bir teknik birikim bu büyüme
sürecine yansımaktadır. 

Bu süreç 2003 yılında üretkenlik
artışları, düşük maliyet ve yüksek
kaliteyi hedefleyen, uluslararası rekabet
gücünü daha üst seviyelere çekecek
üretime ve ürünlere yönelik geliştirme
çalışmalarını hızlandırmıştır. Sayısal
modellemenin fırın tasarımlarını
iyileştirici yönde kullanımı rutin bir
çalışma haline gelmiştir. Bu teknik,
üretim sürecini tüm fiziksel parametreleri
ile analiz ederek iyileştirici önlemlerinin
sanal ortamda sınanmasına imkan

sağlayan verimlilik artırıcı bir araç olarak
devreye girmeye devam etmiştir. 

Yüzey kaplama teknolojilerine
hakimiyet düz camlarda hat-üstü, hat-
dışı kaplamalar ve ıslak metotlarda
kaydedilen gelişmelerle yeni ürünlere
dönüşmeye devam etmiş, ürün
geliştirmede Ar-Ge’den üretime geçiş
süreçleri yoğun olarak çalışılan alanların
başında gelmiştir. Özellikle cam ambalaj
ve cam ev eşyasında katma değerin
önemli bir unsuru olan renk ve
renklendirme, öncelikli çalışma
konularından biri olmayı sürdürmüştür.    

Özgün teknoloji ürünü olarak Tentesol
ticari adıyla anılan pirolitik kaplama
ürününün üretimi 2003’te sürdürülürken,
aynı teknoloji ile doğal renginde
yansıtıcı güneş kontrol camları ve ısı
kontrol camları (low-e) geliştirme
çalışmaları sürdürülmüştür.  

Vakumda kaplama teknolojisiyle elde
edilen kaplamalı camlardan, mevcut
low-e ürünlerin performanslarının
artırılması çalışmaları sonucunda mevcut
low-e camların optik performanslarında
ve ısı yalıtım özelliklerinde kaplama
kompozisyonu revizyonu ile
iyileştirmeler sağlanmıştır.

Cam elyaf üretiminde şekillendirmenin sayısal
modellemesi; kovanda (bushing) elektrik 
akımının dağılımı.

İleri analitik teknikler güçlü bir Ar-Ge
yeteneğinin temel taşlarıdır.
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Nanoteknoloji alanında özellikle 
ıslak kaplama yöntemleri ile
‘’fotokatalitik’’, anti-mikrobik,
hidrofilik/hidrofobik, ‘’elektro kromik’’,
‘’organo elektrolitik’’ filmlerin kullanımı
ile kendi kendini temizleyen, buğu
tutmayan, hijyenik, elektrik üreten,
kontrollü renk değiştirebilen ve
opaklaşma sağlayan, elektrik ısıtmalı,
sınırsız renk çeşidine sahip renklendirici
ve opaklaştırıcı ağır metal içermeyen
kaplamalar üzerindeki çalışmalar bazı
alanlarda ölçek büyütme aşamasında
sürdürülmektedir. 

Şişecam’ın farklı sektörlerdeki
deneyimlerinin bütünleşik olarak 
teknik destek ve problem çözme
yeteneğine dönüştüğü merkezi 
destek hizmetleri cam teknolojisi,
analitik destek hizmetleri cam
kimyasının geliştirilmesi, camda
fonksiyonel ve albenisi yüksek renk
tasarımlarının yapılması, camın
mukavemetinin artırılması ve kullanım
emniyetinin geliştirilmesi çalışmaları
Şişecam Cam Araştırma Merkezi
ve üretim faaliyetlerinin yer aldığı ana
coğrafi bölgelerdeki Bölge
Laboratuvarları ve işletmeler
bünyesinde sürdürülmüş,
laboratuvarların ulusal TSE akreditasyon
belgesinin Türk Akreditasyon
Kurumu TÜRKAK’ın tesisi ile
uluslararası düzeye yükseltilmesi
çalışmaları hız kazanmıştır. Bunlara ek
olarak 2006’da inşaat malzemesi olarak
kullanılan cam ürünlerin ihracatında CE
işaretlemesi zorunluluğuna bağlı
olarak gerekli hazırlıklar başlatılmıştır.

Şişecam rekabet üstünlüğü yaratmanın
teminatı olarak cam bilimi ve
teknolojisinin geliştirilmesi çabalarının
doğal bir uzantısı olarak ulusal ve
uluslararası araştırma kurumları ve

rekabet öncesi endüstri işbirlikleri ile
oluşturulan bilimsel ve teknolojik
platformlarda üst düzey katılımlarla
sağlanan sinerjiyi üretim ve ürünlerine
yansıtmayı sürdürmektedir.

Bilişim ve İletişim

Şişecam günümüzün en gelişmiş bilgi
sistemlerine sahip olmanın yarattığı
potansiyel gücü zaman ve iş gücü
tasarrufuna dönüştürmenin yanında,
bugüne kadar yapılanmayanları da
gerçekleştirerek katma değer yaratmaya
yönelik bir bilişim stratejisi
izlemektedir. 

Bilgisayar teknolojisinde ön plana
çıkan bütün yenilikler ve olanaklar
uzmanlık toplantıları, sektörel girişimler
ve çalışma gruplarında izlenmekte ve
toplam fayda dengesi gözetilerek
uygulamaya alınmaktadır. Önceki
yıllarda olduğu gibi 2003’te de yeni iş
uygulamaları modellemesinde internet
teknolojilerinin yarattığı geniş ulaşım
olanakları temel alınmakta ve teknoloji
yenileme çalışmalarında web ortamına
uyum sağlanması hedefi ön plana
çıkmaktadır. 

2003 yılı bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinin yakınlaşıp bütünleştiği,
yazılım ve donanımda açık sistem
yaklaşımının öne çıktığı, veri - ses -
görüntü taşımada yeni seçeneklerin
gündeme geldiği bir yıl olmuştur. 
Geçen yıl içerisinde yapılan çalışmalarla
geleneksel yazışma ve iletişim 
araçlarının yetenekleri artırılmış; e-posta,
çağrı kayıt, faks, sms, anında yazışma ve 
video konferans gibi yeni araçlarla
entegrasyon yetenekleri
geliştirilmiştir. İletişim ve uygulamalara
yer ve zaman kısıtı olmaksızın erişim
olanakları sağlanmıştır. Bilgisayar ve
iletişim teknolojilerinin yakınlaşıp

bütünleştiği ortamda veri, ses ve görüntü
aktarımında entegrasyon Topluluk
kuruluşlarının coğrafi dağılımına uygun
olarak oluşturulan merkezlerde
bütünleştirilen donanımın rasyonel
kullanımının yanı sıra sistem güvenilirliği
ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır.

Yazılım ve donanımda açık sistem
yaklaşımının öne çıkması ile Topluluk
genelinde uygulama standartları gözden
geçirilmiş, donanım ve yazılımların
toplam sahip olma maliyetlerinin aşağıya
çekilmesi mümkün olmuştur. 

Topluluğun bilgisayar ve iletişim sistemleri
üzerinde bulunan, işlenen ve iletilen
bilginin güvenliğini sağlamak amacıyla
çeşitli uygulama prosedürleri ve
sistematik çözümler devreye alınmıştır.
Çalışanların bilgisayar ve iletişim sistemleri
üzerindeki hak ve yetkilerinin yönetimi ile
alt yapının işletimi birlikte yürütülmüştür. 

Düzcamda şekillendirmenin sayısal modellemesi; 1. Kalay banyosunun üç boyutlu çizimi 2. Sayısal modelde cam 
şeridi. Şekillendirme süreçlerinin randımanın artırılmasında sayısal modelleme çok önemli bir araç olarak yaygın 
kullanım alanı bulmaktadır.

Gelişmiş bilgi sistemleri, bireysel performansları
artırmanın yanı sıra kolektif üretkenliği de
yükseltmektedir.
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Çevre

Şişecam çevre değerlerine saygılı 
bir kurum olarak gelecek kuşaklara
yaşanabilir bir dünya bırakmayı faaliyet
gösterdiği sektörlerdeki lider
konumunun bir gereği olarak
görmektedir. 

Bu yükümlülüğün gereğini tüm üretim
tesislerinde çevresel etkilerin en düşük
düzeye indirilmesini, işyerlerinde
çalışanların sağlık ve güvenliğinin
güvence altına alınmasını ve bu
hususlarda sürekli bir gelişme içinde
olmayı hedeflemektedir. 

Şişecam’ın Çevre Politikası, çevre
koruma ilkesinin stratejik yönetimin
temel unsurlarından biri olduğu esasına
dayanmaktadır. Bu esasın Topluluk
üretim şirketlerinde mevcut veya
planlanan faaliyetlerin her aşamasında
dikkate alınmasını öngörmektedir.
Üretim faaliyetlerinin önemli çevresel
etkilerinin kaynağında veya arıtma
teknolojileri uygulanarak azaltılması için
çalışmaların planlanması, emisyonların
kontrolü, enerjinin etkin kullanılması,

yakıt ve hammadde seçeneklerinin
değerlendirilmesi, su ve diğer doğal
kaynakların kullanımının azaltılması,
işyerlerinde çalışan sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınması gibi konular,
tasarımdan ürün değerlendirilmesine
kadar iş süreçlerinin her aşamasının
ayrılmaz parçaları olarak ele
alınmaktadır. Bunun yanı sıra, evsel ve
endüstriyel nitelikli atık suların
arıtılması, gaz, katı ve tehlikeli atıkların
bertaraf edilmesi, mevcut arıtma
tesislerinin işletimi ve iyileştirilmesi gibi
konular hep bu ilke göz önünde
tutularak ele alınmaktadır. Kirlilik
unsurlarının kaynağında önlenmesi ve
kullanılan malzemelerin geri kazanımı
teşvik edilmektedir.

Bu politika, tüm Grup şirketlerinde,
ulusal çevre mevzuatı çerçevesinde ele
alınırken, Avrupa Birliği Mevzuatı,
Dünya Bankası kriterleri gibi
uluslararası uygulama ve gelişmeler de
şirketlerin rekabet gücü ve birikim
yeteneklerini koruyacak şekilde dikkate
alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası
mevzuat, yenilikler/değişiklikler sürekli
izlenmekte, sektör açısından özellik arz
eden hususlarda ilgili taraflar
bilgilendirilmektedir. 

Üretim sürecinin her kademesinde ve
Topluluk genelinde sürdürülen çevre,
çalışan sağlığı ve güvenliği çalışmaları
prensip olarak çalışan her bireyin
katılımcılığını esas almaktadır. ‘’Çevre
Yönetim Sistemi’nin Topluluğa
Entegrasyonu’’ projesi bütününde
yapılan çalışmalar, Grupların ‘’Çevre
Yönetim Sistem Yöneticileri’’ ve
üretim tesislerinin ‘’Çevre
Sorumluları’’ tarafından koordine
edilmekte, oluşturulan eylem planlarının
ihtiyaç duyduğu teknik ve analitik

destek merkezi ‘’Çevre Grubu’’
tarafından sağlanmaktadır. ‘’Çevre
Yönetim Sistemi’’ kurma çalışmalarının
2004 yılı sonuna kadar tamamlanması
öngörülmekte olup, tüm tesislerde ISO
14001 standardının uygulaması ve
sürekliliğinin sağlanması
hedeflemektedir.

Şişecam üretim faaliyetlerinin çevre, 
iş güvenliği ve çalışan sağlığı
performansları ve çevresel etkilerinin
değerlendirilmesi için baca gazı,
çalışma ortamı ve fabrika çevresi
hava kalitesi ölçümleri, ses ve
gürültü seviyeleri vb. ileri ölçüm
cihazları ile yapılan periyodik ölçümlerle
belirlenmekte, tesislerin bulunduğu
bölgedeki hava kalitesinin seviyesi
ölçülmektedir. Tesislerden kaynaklanan
emisyonların hava kalitesine olan katkı
değerleri ise model çalışmaları ile tespit
edilmekte ve izlenmektedir. 

Bu çalışmalar bütününde olmak üzere
tesislerin kaynağında önlenemeyen
çevre etkilerini azaltmak amacı ile 2003
yılında üç endüstriyel nitelikli atıksu
arıtma tesisi yatırımı gerçekleştirilmiş,
bunlardan ikisi mevcut tesislerin
yenilenmesi amacıyla kurulmuştur. İki
adet baca gazı arıtma tesisinin
yapımı sürmekte, birimlerin 2004 yılı
ilk yarısında devreye alınması
planlanmaktadır. Sadece bu yatırımların
toplam bedeli 4,2 milyon USD
mertebesine ulaşmaktadır.

Şişecam Cam Araştırma Merkezi’nin ‘’Gezici
Çevre Laboratuvarı’’  fabrikalarda çevre ile ilgili
tüm ölçümleri yapabilecek şekilde donatılmıştır. 
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Şişecam, gelecek kuşaklara yaşanabilir
bir dünya bırakmayı, faaliyet gösterdiği
sektörlerdeki liderlik konumunun bir
gereği olarak görmektedir.
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ve Bağlı Ortaklıkları
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na 

Göre Hazırlanmış Konsolide Mali Tabloları



BOfi



BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
Yönetim Kurulu’na 

1. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Topluluk”) 31 Aralık 2003 tarihi
itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir, özsermaye değişim ve nakit akım
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Türk Lirasının satın alma gücüyle
ifade edilmiştir. Hazırlanan bu mali tablolardan Topluluk yönetimi sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime
dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. 

2. Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yapılmıştır. Bu standartlar, denetimin mali tablolarda
önemli bir yanlışlığın olup olmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasını ve yapılmasını
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolardaki tutarlara ve açıklamalara baz olan kanıtların incelenmesini içerir. Denetim, aynı
zamanda, uygulanan muhasebe ilkelerinin ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve genel olarak,
mali tabloların sunumunun değerlendirilmesini de içerir. Denetimlerimizin, beyan ettiğimiz görüşümüze makul bir baz teşkil
ettiği kanısındayız.

3. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit
edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar ekli konsolide mali tablolarda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
No: 39’a (“Finansal Enstrümanlar: Kayda Alma ve Değerleme”) uygun olarak, endekslenmiş maliyet değerleri ile
gösterilmiştir. Bu varlıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasının gerekliliğini değerlendirebilmek için detaylı bilgiler
edinilememiştir. 

4. Görüşümüze göre, yukarıda üçüncü paragrafta açıklanan hususun muhtemel etkileri haricinde, ilişikteki konsolide mali
tablolar, Topluluğun 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve
nakit akımlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak arz etmektedir.

5. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:

2 numaralı dipnotta gerekçeleri detaylı olarak açıklandığı üzere Topluluk, 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi
itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarını kamuya
açıklamayı benimsemiştir. Bu şekilde 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No: 25 sayılı
Tebliğ’ini veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı benimseyerek erken uygulamaya başlayan işletmelerin,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No: 1, XI No: 20 ve XI No: 21 sayılı tebliğleri kapsamında raporlama yapmaları
gerekmemektedir.

Topluluk, rapor tarihi itibarıyla kâr dağıtımı ile ilgili çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11 Mart 2004 tarih ve
OFD/439-4290 sayılı yazısı ve diğer Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve açıklamaları çerçevesinde yürütmektedir. 

DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Hüseyin Gürer
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İstanbul, 22 Nisan 2004



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Bilançolar
(Tutarlar, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmiştir.)

(Yeniden 

düzenlenmiş)

VARLIKLAR Not 31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Dönen Varlıklar

Nakit ve nakit benzeri kalemler 4 173,914,831 119,212,468

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 5 611,788 8,291,482

Ticari alacaklar (net) 6 286,209,972 298,589,454

İlişkili şirketlerden alacaklar 7 666,912 6,674,578

Stoklar (net) 8 311,288,988 310,073,372

Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (net) 9 44,049,154 51,271,917

Dönen Varlıklar Toplamı 816,741,645 794,113,271

Duran Varlıklar

Finansal duran varlıklar (net) 10 343,511,835 367,299,188

Pozitif şerefiye (net) 11 20,344,796 22,626,454

Negatif şerefiye (net) 12 (164,101,948) (11,798,055)

Maddi duran varlıklar (net) 13 2,038,698,352 2,086,689,446

Maddi olmayan duran varlıklar (net) 14 5,188,929 5,678,079

Diğer alacaklar ve duran varlıklar 15 6,780,530 6,546,473

Duran Varlıklar Toplamı 2,250,422,494 2,477,041,585

Varlıklar Toplamı 3,067,164,139 3,271,154,856

Şirket Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2004 tarihli toplantısında, 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide mali
tabloların onaylanmasına ve mali tabloların Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Faruk Polatkan ve Merkez Muhasebe
Müdürü Mükremin Şimşek tarafından imzalanmasına yetki verilmiştir.

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Bilançolar
(Tutarlar, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmiştir.)

(Yeniden
düzenlenmiş)

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE Not 31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli finansal borçlar 16 255,073,893 334,137,241
Ticari borçlar (net) 17 90,069,929 101,288,752
İlişkili şirketlere borçlar 7 4,573,707 3,729,171
Alınan sipariş avansları 5,584,369 11,594,724
Diğer borçlar ve gider tahakkukları 18 56,547,860 38,126,449
Ödenecek kurumlar vergisi 19 35,203,969 36,332,978

Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 447,053,727 525,209,315

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar 16 227,220,910 142,171,623
Diğer uzun vadeli borçlar 17 37,070 3,117,558
Kıdem tazminatı karşılığı 20 106,394,505 102,877,494
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net) 19 169,285,137 244,931,781

Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 502,937,622 493,098,456

Toplam Yükümlülükler 949,991,349 1,018,307,771

Ana Ortaklık Dışı Pay
Sermaye ve yedekler 464,091,649 725,815,251
Dönem kârı 63,147,773 89,107,100

Ana Ortaklık Dışı Pay Toplamı 21 527,239,422 814,922,351

Özsermaye
Sermaye 23 285,000,000 285,000,000
Sermayeye yapılan düzeltmeler 23 86,202,375 86,202,375
Emisyon primi 23 4,416,280 4,416,280
Yasal yedekler 23 173,596,652 164,029,631
Yabancı para çevrim farkları 642,701 1,881,127
Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonları 10,524,720 32,571,537
Birikmiş kârlar 854,256,763 763,641,775
Net dönem kârı 175,293,877 100,182,009

Özsermaye Toplamı 1,589,933,368 1,437,924,734

Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı 3,067,164,139 3,271,154,856

Taahhüt ve yükümlülükler 22

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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(Yeniden 

düzenlenmiş)

Not 2003 2002

Net satışlar 24 1,812,026,438 1,958,327,360

Satışların maliyeti 25 (1,171,893,322) (1,229,788,114)

Brüt kâr 640,133,116 728,539,246

Faaliyet giderleri 26 (371,480,476) (410,872,326)

Faaliyet kârı 268,652,640 317,666,920

Finansman gelirleri/(giderleri) (net) 27 10,654,149 (38,737,253)

Diğer giderler (net) 28 (47,668,653) (38,749,549)

Parasal kazanç 35,461,482 73,624,662 

Vergi ve ana ortaklık dışı pay öncesi kâr 267,099,618 313,804,780

Vergi

- Cari vergi gideri 19 (73,522,907) (71,035,701)

- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 19 44,864,939 (53,479,970) 

Ana ortaklık dışı pay öncesi kâr 238,441,650 189,289,109

Ana ortaklık dışı pay 21 (63,147,773) (89,107,100) 

Net kâr 175,293,877 100,182,009

Hisse başına kâr (TL) (*) 3.y 615 363 

(*) Şirketin beher nominal hissesi 500 TL olup hisse başına kâr 1,000 TL esas alınarak hesaplanmıştır

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Konsolide Gelir Tabloları
(Tutarlar, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmiştir.)
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmiştir).

(Yeniden düzenlenmiş)
Not 2003 2002 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 

Net dönem kârı / (zararı) 175,293,877 100,182,009

Net dönem kârını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:

- Maddi duran varlıkların amortismanı 13 210,127,846 204,248,538
- Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı 14 964,161 988,487
- Döneme gelir yazılan negatif şerefiye (net) 11-12 (4,061,743) (1,385,442)
- Mali borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkuku 7,384,778 11,789,717
- Kıdem tazminatı karşılığı 20 11,025,948 16,600,311
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 6 2,301,436 (4,130,930)
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 (2,371,131) 691,479
- Ana ortaklık dışı paylar 21 63,147,773 89,107,100
- Parasal (kayıp)/kazanç ile netleştirilmiş vergi tahakkuku 19 (2,123,713) 64,107,613

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım 461,689,232 482,198,882
- İşletme sermayesindeki değişimler 30 23,629,007 72,229,099

Faaliyetlerden elde edilen nakit 485,318,239 554,427,981
- Ödenen vergi 19 (74,651,920) (77,428,785)
- Ödenen kıdem tazminatı 20 (7,508,937) (15,488,189)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 403,157,382 461,511,007

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim (net) 5 7,679,694 13,933,424
- Finansal duran varlıklardaki değişim 10 23,787,353 (34,728,568)
- Yıl içinde oluşan şerefiye 12 158,647,294 (22,132,839)
- Maddi duran varlık alımları 13 (217,762,403) (299,537,499)
- Maddi olmayan duran varlık alımları 14 (614,155) (662,788)
- Satılan maddi duran varlıkların net defter değeri 13 55,625,651 50,571,859
- Satılan maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri 14 139,144 1,061,310
- Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonlarındaki değişim (22,046,817) 31,670,724
- Yabancı para çevrim farkı değişimi (1,238,426) 983,972
- Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim 31 (287,096) (10,734,087)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit 3,930,239 (269,574,492)

FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Finansal borçlardaki değişim (1,554,556) (30,932,097)
- Sermaye ve emisyon primlerindeki artış - 100,067,880
- Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net) 21 (350,830,702) (203,779,711)

Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit (352,385,258) (134,643,928) 

NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 54,702,363 57,292,587

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 119,212,468 61,919,881

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri kalemler 173,914,831 119,212,468

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2003’deki satın alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmiştir.)

1. Topluluğun yapısı ve faaliyet alanları

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu “Topluluk”, holding şirketi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. “Şirket” ve
hisselerinin çoğunluğuna veya yönetimine sahip bulunduğu 31 bağlı ortaklık ve 2 müşterek yönetime tabi işletmeden
oluşmaktadır.

Bilanço tarihi itibarıyla 12,717 çalışanı bulunan Topluluk (2002: 12,121), Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri
olan Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”) tarafından, 68 yıl önce Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in hisseleri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda 18 yıldır işlem görmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te %66.106’lık paya
sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır. 

Konsolidasyona dahil edilen şirketler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Topluluğun sermayeleri içindeki doğrudan ve
dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir: 

Şirket ünvanı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke Faaliyet grubu

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*) Holding Şirketi Türkiye Holding 
Trakya Cam Sanayii A.Ş. (*) Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretim ve satışı Türkiye Düzcam
Trakya Glass Bulgaria EAD. Düzcam üretimi Bulgaristan Düzcam
Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve holding şirketi Hollanda Düzcam
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Buzlucam üretim ve satışı Türkiye Düzcam
Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. Düzcam ve işlenmiş camlar satışı Türkiye Düzcam
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası
Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. (*) Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı Türkiye Cam ev eşyası
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (*) Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj
S.S. Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan Cam ambalaj
Ruscam Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya Cam ambalaj
Camiş Makina ve Kalıp Sanayii A.Ş. Kalıp ve makina üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.Ş. Döküm üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj
Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş. Cam ambalaj ürünleri satışı Türkiye Cam ambalaj
Cam Ürünleri İşleme San. ve Tic. A.Ş. Cam ürünleri işlenmesi Türkiye Cam ambalaj
Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve holding şirketi Hollanda Cam ambalaj
Soda Sanayii A.Ş. (*) Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal
Şişecam Bulgaria Ltd. Soda satışı Bulgaristan Kimyasal
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal
Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal
Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Kum tedarikçisi Mısır Kimyasal
Camiş Elektrik Üret. Otopr. Gr. A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye Kimyasal
Camsar San. Ara Mal. Paz. A.Ş. Soda ve krom kimyasalları satışı Türkiye Kimyasal
Cam Pazarlama A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye Diğer
Camiş Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (*) Lojistik hizmetleri Türkiye Diğer
Camiş Ltd. Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere Diğer
Camiş Menkul Değerler A.Ş. Menkul kıymet aracı kurumu Türkiye Diğer
Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye Diğer

(*) Bu şirketlere ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.
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2003 2002
Doğrudan sahiplik Dolaylı sahiplik Doğrudan sahiplik Dolaylı sahiplik

Şirket ünvanı oranı % oranı % oranı % oranı %

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 65.95 65.43 50.00 49.31
Trakya Glass Bulgaria EAD. 100.00 65.43 - -
Trakya Cam Investment B.V. 100.00 65.43 - -
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 68.40 52.40 68.40 47.31
Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. (*) - - 99.36 87.54
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 99.36 89.99 99.36 85.97
Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. 100.00 87.91 100.00 92.85
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 51.00 40.72 51.00 35.25
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 100.00 93.88 95.58 89.16
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 100.00 65.65 99.99 62.18
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 79.81 78.41 46.65 45.13
S.S. Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası 80.64 63.23 80.64 70.11
Ruscam Ltd. 99.74 40.55 99.74 23.34
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.Ş. 100.00 70.90 99.99 80.04
Camiş Makina ve Kalıp Sanayii A.Ş. (**) - - 100.00 57.24
Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş. (**) - - 100.00 65.58
Cam Ürünleri İşleme San. ve Tic. A.Ş. 100.00 89.99 100.00 86.21
Anadolu Cam Investment B.V. 51.85 40.66 51.85 23.40
Soda Sanayii A.Ş. 84.92 75.02 51.28 51.20
Şişecam Bulgaria Ltd. 100.00 75.02 100.00 51.20
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. 98.35 74.15 98.15 69.50
Camiş Madencilik A.Ş. 21.54 16.88 21.54 15.87
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 100.00 89.96 100.00 95.99
Camiş Egypt Mining Ltd. Co. 99.70 16.83 99.70 15.83
Camiş Elektrik Üret. Otopr. Gr. A.Ş. 100.00 69.17 100.00 54.05
Camsar San. Ara Mal. Paz. A.Ş. (*) - - 100.00 99.38
Cam Pazarlama A.Ş. 99.66 91.98 99.95 92.31
Camiş Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 69.58 28.74 69.58 28.80
Camiş Limited 100.00 94.59 100.00 93.48
Camiş Menkul Değerler A.Ş. (***) - - 100.00 75.47
Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş. 100.00 84.51 100.00 82.56

(*) 2003 yılında Cam Pazarlama A.Ş. bünyesinde birleşmiştir.
(**) 2003 yılında Ferro Döküm San.ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşmiştir.
(***) Camiş Menkul Değerler A.Ş. hisseleri 2003 yılı içerisinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne satılmıştır.

Müşterek yönetime tabi işletmeler

Topluluğun müşterek yönetimine sahip olduğu iki adet işletme vardır. Konsolide mali tablolar açısından müşterek yönetime
tabi işletmelerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Topluluğun sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları
aşağıda verilmiştir:

Şirket ünvanı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke Faaliyet grubu
Omco İstanbul Kalıp A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin-K üreticisi Türkiye Kimyasal

2003 2002
Doğrudan sahiplik Dolaylı sahiplik Doğrudan sahiplik Dolaylı sahiplik

Şirket ünvanı oranı % oranı % oranı % oranı %
Omco İstanbul Kalıp A.Ş. 50.00 50.00 50.00 50.00
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 50.00 50.00 50.00 50.00
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Dönem içindeki önemli gelişmeler

Türkiye ekonomisi kriz sonrasının ikinci yılını da beklentilerinin üzerinde olumlu bir trend yakalayarak tamamlamıştır. Bu
çerçevede Topluluk 2003 yılını çok olumlu sonuçlarla yüksek bir performans ve büyüme ile kapatmıştır. 2003 yılı sonundaki
yıllık enflasyon oranı tüketici fiyat endeksine göre %13.9, toptan eşya fiyat endeksine göre %18.4 oranında gerçekleşerek
hedeflenen oranların altında kalmıştır. Türk Lirası dolar karşısında sürekli değer kazanmış bu oran yıl sonu itibarıyla %14.6’ya
ulaşmıştır. Euro’da ise %2.4 değer artışı olmuştur. Bu göstergeler ışığında ekli konsolide mali tablolarda enflasyon
muhasebesi uygulamalarının bir gereği olarak 31 Aralık 2002 ile biten döneme ait 1,718,699,462 Milyon TL tutarındaki net
satış rakamı 2003 fiyat seviyesine getirilmek için %13.9 ile çarpılarak 1,958,327,360 Milyon TL’ye getirilmektedir. Buna
karşılık Türk Lirasının 2003 yılında USD karşısında %14.6 değer kazanması Euro karşında da %2.4 değer kaybetmesi 2003
yılına ilişkin ihracat ve yurt içinde dövize endeksli yapılan satış hasılatlarının 2002 yılına göre düşük gerçekleşme görüntüsü
vermiştir. Ancak Topluluk gerek miktar gerek tutar bazında yurt içi ve yurt dışı satışlarında reel anlamda bir değer artışı
sağlamıştır.

2. Konsolide mali tabloların hazırlanma esasları

Konsolide mali tabloların hazırlanmasındaki esaslar

Topluluk ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıkları defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadırlar. Yabancı ülkelerde kurulmuş olan
bağlı ortaklıkların defterleri ise kayıtlı bulundukları ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ekli konsolide mali
tablolar, yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, UFRS’ye göre gerçek durumu göstermek amacıyla Türk Lirası’nın satın
alma gücündeki değişmelerle ilgili olanlar dahil olmak üzere yapılan bazı düzeltme ve sınıflamaları içermektedir.

Topluluk, 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla UFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali
tablolarını kamuya açıklamayı benimsemiştir. Bu şekilde 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”)
Seri XI No: 25 sayılı Tebliğ’ini veya UFRS’yi benimseyerek erken uygulamaya başlayan işletmelerin, SPK’nın Seri XI No: 1, XI
No: 20 ve XI No: 21 sayılı tebliğleri kapsamında raporlama yapmaları gerekmemektedir. 

Ekli mali tabloların hazırlanmasında kullanılan esaslar aşağıda ve Not 3’te açıklanmıştır.

Enflasyon muhasebesi

31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla, Şirket ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıklarının mali tablolarınında Türk Lirası’nın genel satın
alım gücündeki değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmelerde, UMS 29 (“Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal
Raporlama”) esas alınmıştır.

UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullanılarak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de aynı birimden
gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmasını gerektiren durumlardan biri, üç yıllık kümülatif enflasyon oranının
yaklaşık %100 veya üzerinde olmasıdır. Türkiye’de Devlet İstatistik Enstitüsü (“DİE”) tarafından yayımlanan toptan eşya fiyat
endeksi baz alındığında söz konusu kümülatif oran 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla sona eren üç yıllık dönem için, %181
olmuştur.

Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, SPK’nın Seri: XI, No: 20 sayılı Tebliğ ekinde yayımlanan fiyat endeksleri kullanılarak
bulunan katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde
kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

Endeks Katsayı

31 Aralık 2000 2,626.0 2.8112

31 Aralık 2001 4,951.7 1.4908

31 Aralık 2002 6,478.8 1.1394

31 Aralık 2003 7,382.1 1.0000
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Türk Lirası’nın Amerikan Doları ve Euro karşısındaki yıllık değişiminin, Türkiye’deki toptan eşya fiyat endeksiyle
karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: 

Yıllar 2003 2002 2001 2000

USD devalüasyon oranı – (%) %(14.6) %13.5 %114.3 %24.4

EURO devalüasyon oranı – (%) %2.4 %34.3 %105.0 -

TEFE enflasyon oranı – (%) %13.9 %30.8 %88.6 %32.7

31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar kuru 1 ABD Doları =
1,395,835 TL’dır. (31 Aralık 2002: 1,634,501)

UMS 29 endeksleme işlemlerinin ana hatları aşağıdaki gibidir:

• Bilanço tarihi itibarıyla cari satın alma gücü ile gösterilenler dışındaki tüm kalemler ilgili genel fiyat endeksi katsayıları
kullanılarak endekslenmiştir. Önceki yıllara ait tutarlar da yine aynı şekilde endekslenmiştir.

• Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan satın alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi
tutulmamışlardır. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak alınacak veya ödenecek kalemlerdir.

• Parasal olmayan aktif ve pasifler satın alma veya ilk kayda alınma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde
genel fiyat endeksinde meydana gelen değişikliklerin alım maliyetlerine ve birikmiş amortisman tutarlarına yansıtılması
suretiyle yeniden ifade edilmiştir. Böylece sabit kıymetler, iştirakler ve benzeri aktifler piyasa değerlerini geçmeyecek
şekilde alım değerleri üzerinden endekslenmiştir. Amortismanlar da benzeri şekilde yeniden düzeltilmişlerdir.
Özkaynakların içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarların şirkete katıldığı veya şirket içerisinde oluştuğu dönemlerdeki genel
fiyat endekslerinin uygulanması neticesinde yeniden düzeltilmiştir. 

• Bilançodaki parasal olmayan kalemlerin gelir tablosuna etkisi olanlar dışında gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir
ve gider hesaplarının mali tablolara ilk olarak yansıtıldıkları dönemler üzerinden hesaplanan katsayılar ile
endekslenmişlerdir.

• Net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluşan kazanç veya kayıp; parasal olmayan aktiflere,
özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplarına yapılan düzeltmelerin farkıdır. Net parasal pozisyon üzerinden
hesaplanan bu kazanç veya kayıp net kâra dahil edilmiştir.

Konsolidasyon

Konsolide mali tablolar Not 1’deki Topluluk tarafından idare edilen şirketlerin finansal tablolarını kapsamaktadır. Topluluk içi
satış ve alışlar, Topluluk içi alacaklar ve borçlar ile Topluluk içi iştiraklerin elimine edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Topluluğun doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle işlemleri
üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. Topluluk ve konsolide edilen
bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip
olunmayan konsolide bağlı ortaklıkların, özkaynakları ve net kâr / zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide mali
tablolarda ana ortaklık dışı payı olarak gösterilmektedir (Not 21). 

Müşterek yönetime tabi işletmeler, Topluluğun konsolide mali tablolarında oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak
gösterilmektedir. Oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi işletmede müşterek
kontrolün sona erdiği tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmasına son verilir. Oransal konsolidasyon yöntemi esas itibarıyla
tam konsolidasyon yöntemi kapsamında yapılan işlemlerle aynıdır. Ancak, müşterek yönetim konsolidasyonu ile ilgili işlemlere
başlanmadan önce, ilgili müşterek yönetime tabi iştiraklere ait bilanço ve gelir tablosuna ait büyüklükler Topluluğun doğrudan
ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sahip olduğu müşterek yönetime tabi işletmedeki pay kadar dikkate alınarak, Topluluk mali
tablolarındaki benzer kalemlerle birlikte toplanır. Bu işlemler sonucunda oluşturulan konsolide mali tablolarda ana ortaklık dışı
özsermaye ve ana ortaklık dışı kâr-zarar tutarları bulunmaz. Müşterek yönetime tabi işletme ile Topluluk arasındaki işlemlerin
mali tablolara alınmasında işlemin özü esas alınır. Bu çerçevede, müşterek yönetime tabi iştiraklere satılan veya devredilen ve
söz konusu işletmede cari olmayan bir varlıkla ilgili kârın, sadece diğer müteşebbislere isabet eden kısmı dikkate alınır.
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Topluluğun finansal ve operasyonel politikalarına önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler, iştirak olarak adlandırılır ve
özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilirler. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda
gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Topluluk payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif
değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir.

UMS 21 “Yabancı Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Topluluğun yabancı ülkelerdeki iştiraklerinin
aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleşen
ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye
içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Oluşan çevrim farkları faaliyetin sona erdiği döneme
gelir ya da gider yazılır.

Bir şirketin Topluluk tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibarıyla gerçeğe
uygun değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin gerçeğe yakın değerlerinin azınlık payı oranında
hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan iştiraklerin, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın
gerçekleştiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir. 

Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı muhasebe prensiplerine
uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.

Geçmiş yıl düzeltmeleri

Topluluk, cari dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu’nda meydana gelen
değişiklikler sebebiyle UFRS’ye uygun mali tablolara baz teşkil eden enflasyon muhasebesi ile ilgili kayıtlarını tekrar gözden
geçirmiş ve bunun sonucunda geçmiş yıl mali tablolarında 34 numaralı dipnotta detayları verilen bazı düzeltmeler yapmıştır.

Muhasebe politikası değişikliği

Topluluk, daha önceki dönemlerde arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile binalarını konsolide mali tablolarında ekspertiz
değerleri ile taşımaktaydı. Topluluk, son yıllarda Türkiye’de meydana gelen tabi afetler ve ekonomik ve politik istikrarsızlıklar
sebebiyle ekspertiz değerlerinin yıllar itibarıyla büyük sapmalar gösterdiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle arsalar, yeraltı ve
yerüstü düzenleri ile binaların ekspertiz değerleri yerine iktisap bedellerinin endekslenmiş değerlerinden ilgili birikmiş
amortismanlar ve varsa değer düşüş karşılıkları düşülerek bulunan tutarlarla mali tablolara yansıtılmasının daha doğru bir
muhasebe politikası olduğuna karar verilmiştir.

3. Uygulanan muhasebe prensiplerinin özeti

Ekteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:

a. İlişkili şirketler

Ekteki mali tablolarda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin hissedarları, konsolide olan ve olmayan Topluluk şirketleri,
bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 

b. Yatırımlar

Yatırımlar işlem tarihi esasına göre kayıtlı değerleri ile muhasebeleştirilmişlerdir. 

İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Topluluğun vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan
yatırımlar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate alınarak değerlenir.

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar haricinde kalan yatırımlar bilanço tarihindeki rayiç değerleri ile değerlendirilirler. Alım
satım amaçlı finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar dönem kâr zararında muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar ise, satışa ya da sürekli değer düşüklüğüne
karar verilene kadar, özkaynaklar altında muhasebeleştirilir ve satışta ya da değer düşüklüğünde daha önce özkaynaklar
içinde oluşan kümülatif kâr zarar dönem kâr zararına intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer
değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar ekli konsolide mali
tablolarda endekslenmiş maliyet değerleri ile gösterilmiştir.
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c. Ticari alacaklar

Ticari alacaklar, gerçekleşebilir değerleriyle, UMS 39 kapsamında etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir
değerlerinden olası şüpheli alacaklara ilişkin karşılıkların düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Şüpheli alacaklara ilişkin
karşılıklar, Topluluk Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut
ekonomik koşullar gözönünde bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı
yılda zarar kaydedilmektedir. 

d. Stokların değerlemesi

Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden satış
giderlerinin düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm satın alma
maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer
maliyetleri içerir.

e. Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetinden birikmiş
amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür
esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki
gibidir:

Binalar 50 yıl
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 50 yıl
Makina ve cihazlar 5-15 yıl
Taşıtlar 5-15 yıl
Döşeme ve demirbaşlar 5-10 yıl
Özel maliyetler 10 yıl 

Sabit kıymet satışlarından elde edilen kâr ve zararlar, mali tablolarda enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden
hesaplanmış ve ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmiştir. 

Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karşılık ayrılmak suretiyle ikame değerine
indirgenmektedir.

Sabit kıymetlerin tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varlıkların büyütülmesi
veya geliştirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamiratın finansmanı için alınan kredilerin dönem faiz giderleri aktifleştirilir
ve yukarıda açıklanmış olan amortisman esaslarına bağlı olarak amortismana tabi tutulurlar.

f. Varlıkların değer kaybı

Ertelenmiş vergi aktifi ve finansal varlıklar dışındaki tüm uzun vadeli varlıklar, UMS 36’ya göre (“Varlıkların Değer Kaybı”)
incelenmektedir. UMS 36 uyarınca, bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı
ayrılması gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü
sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir.

g. Borçlanma giderleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
maliyetine dahil edilmektedir.

Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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h. Vergi ve ertelenmiş vergiler

Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir.
Dolayısıyla, ekteki konsolide mali tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında
dikkate alarak hesaplanmıştır. 

Mali tablolarda yer alan vergiler cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Topluluk, UMS 12’ye
(“vergilendirme” yeniden düzenlenmiş) uygun olacak şekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergileri
hesaplamaktadır.

Hazırlanan mali tablolarda, Topluluğun yıl sonu itibarıyla dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi
yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler
ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı
değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre
hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, oluşan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta
olup, ertelenmiş vergi alacağı ise sadece ortaya çıkacak bu alacağın itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir kârın gelecekte
oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır.

Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlüklüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden
hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 

Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.

i. Kıdem tazminatı karşılığı

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün çalışanların işine son verilmesi
varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülüğün toplam tutarıdır.

j. Yabancı para işlemleri

Topluluğun yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihinde
geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil/tediyelerinden
kaynaklanan kambiyo kârları/zararları gelir tablosunda yer almaktadır. 

k. Gelirin tanınması

Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenli bir şekilde belirlenmesi ve işletme ile ilgili ekonomik yararların
akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara
alınır. Net satışlar, mal satışlarından iadeler ve satış iskontolarının düşülmesiyle bulunmuştur. Faiz gelirleri etkin faiz yöntemi
esasına göre temettü gelirleri ise temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte gelir olarak kayıtlara alınmaktadır.

l. Nakit ve nakit benzeri kalemler

Nakit ve nakit benzeri kalemler, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluşmaktadır. Vadeli banka
mevduatları üzerindeki faiz gelir tahhakkuku bilanço tarihi itibarıyla etkin faiz oranını kullanarak indirgenmiş maliyet
yöntemiyle hesaplanmıştır. Bilanço tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ancak henüz tahsil edilmemiş faiz tutarları kasa ve banka
hesabına dahil edilmiştir. 
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m. Finansal kiralama – Kiracı konumunda Topluluk

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Topluluğa ait bir varlık olarak görülür.
Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü ile
varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün
sabit faiz oranı ile dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 

n. Finansal enstrümanlar

Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya
bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti
durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir.

Finansal enstrümanların gerçeğe uygun tahmini değeri Topluluk tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin
yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Topluluğun varlıklarını elden çıkarması
durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir.

Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi şarta bağlı taahhütler karşı tarafın anlaşmanın şartlarını
yerine getirememesi durumunda, Topluluk finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal
enstrümanlardır.

Bazı menkul değerlerin maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun
değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.

Aşağıda her mali enstrümanın gerçeğe uygun tahmini değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar
belirtilmiştir.

Nakit ve nakit benzeri: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri yıl sonu kurundan değerlenmişlerdir.
Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe uygun tahmini değerleridir.

Yatırımlar: Borsalarda işlem gören menkul değerler için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri veya piyasa değerleri
kullanılarak bulunur. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri gerçeğe uygun tahmini değerleridir.

Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut
değerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında,
gerçeğe uygun tahmini değerleridir.

İlişkili şirketlerden alacaklar / borçlar: İlişkili şirketlerden alacaklar / borçların bilanço değerleri, belirli kredi süreleri
çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında, gerçeğe uygun değerleridir.

Kullanılan krediler: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte geçerli olan faiz oranlarına tabidir. Libor veya Euribor artı sabit bir
oranla alınan krediler faiz ödeme dönemlerindeki değişime göre değerlendirilip yeniden Libor’daki geçerli olan faiz
oranlarındaki dalgalanmalara göre değişen faiz oranlarına tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutarından
muhasebeleştirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir ve oluştukları dönemde ödenmeyen kısım
bilançodaki kredi tutarına eklenir.

Topluluk, olağan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dışı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır.
Topluluğun bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleşme tutarlarına eşdeğerdir.

Tahsilat riski

Topluluğun tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Topluluğun önemli tutarlarda az sayıda müşteri
yerine, çok sayıda müşteriden alacaklı olması nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadır. Ticari alacaklar,
Topluluk yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda
şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilişkin risk, söz konusu fonların
kısa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırılması nedeniyle sınırlıdır.
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Fiyat riski 

Topluluk, faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerlerinin değişimlerine bağlı olarak
kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Topluluğun ihracatları ve ithalatları yabancı para cinsinden yapılmaktadır. Kullanılan
kredilere ilişkin faiz oranlarının bir bölümü piyasada oluşan faiz oranlarına paralel olarak değişmektedir. Bu nedenle,
Topluluk, iç ve dış piyasalarda faiz dalgalanmalarına da maruz kalmaktadır.

Likidite riski 

Topluluk genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakde çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek, menkul
kıymetlerini elden çıkararak kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleriyle
kayıtlarda yer almaktadır.

Topluluk gereken durumlarda nakit ihtiyacını, yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından kredi almak suretiyle
sağlamaktadır.

o. Şerefiye

Konsolide mali tablolarda, iktisap bedeli ile Şirket tarafından satın alınan şirketin net varlıklarının makul değerindeki payı
arasındaki fark anlamına gelen pozitif şerefiye ve negatif şerefiye, aktifleştirilir ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
faydalı ömrü üzerinden 7 ile 20 yıl arasında bir süre zarfında itfa edilir. Şerefiyenin kayıtlı değeri her sene gözden geçirilir ve
gerekli görüldüğü takdirde kalıcı değer düşüklükleri zarar olarak kaydedilir. 

p. Yasal birleşmeler

Topluluğa ait ortaklıklar arasında gerçekleşen yasal birleşmelerde UMS 22 no’lu standarda (“İşletme Birleşmeleri”) ait
hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla, bu tip birleşmelerde pozitif veya negatif şerefiye hesaplanmaz. Ayrıca, yasal birleşmelerde
taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide mali tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.

r. Netleştirme

Menkul değerler ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olduğu takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili
düşünüldüğünde veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesi aynı zamanda gerçekleştirilecek olduğunda
bilançoda net değerleri ile gösterilirler.

s. Muhasebe tahminleri

Mali tabloların UFRS’ye göre hazırlanması sırasında Yönetim’in, bilanço tarihi itibarıyla mali tablolarda yer alan varlıklar ve
yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden
farklılık gösterebilmektedir.

t. Sınıflamalar

Geçmiş yıl konsolide mali tablolarında cari dönemle tutarlı olarak sunulabilmesi amacıyla bazı sınıflamalar yapılmıştır. Bu
sınıflamaların faaliyet sonuçlarına hiçbir etkisi yoktur.

u. Kâr dağıtımı

Şirket, 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Sermaye
Piyasası Kurulunca çıkarılan Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
(UFRS) göre konsolide mali tablo düzenlenmesine karar vermiştir. 

Bu bağlamda SPK’nun kâr dağıtımına ilişkin 11 Mart 2004 tarih ve OFD/439-4290 sayılı duyurusu çerçevesinde dağıtılabilir
kârın hesaplanmasında, konsolide mali tablolardaki kâr içinde görünen ve bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve
iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden kârlardan, genel kurullarda kâr dağıtımına karar verilen
veya genel kurullarını yapmamakla birlikte kâr dağıtımını genel kurullarının onayına sunmak üzere karar alan bağlı ortaklık,
müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden gelen kârlardan ana ortaklık payına isabet eden kısımları dikkate
alınacaktır.

49



v. Grup bazında faaliyet göstergeleri

Yönetim muhasebesi açısından Topluluk beş faaliyet grubuna ayrılmıştır: düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve

ithalat, ihracat, sigorta ve yatırım şirketlerini de kapsayan diğer grubu. Bu ayırımlar Topluluğun başlıca faaliyet grupları

bazında bilgi raporlamasında temel oluşturur (bakınız Not 29). 

y. Hisse başına kâr 

2003 ve 2002 yıllarına ilişkin olarak birim hisse başına kâr hesaplamaları, çıkarılan bedelsiz hisselerin etkisi gözönüne

alınarak, UMS 33’e uygun olarak yapılmıştır. 2003 ve 2002 yılları için ayrıca diğer mali enstrümanlara ilişkin hisse başına kâr

hesaplanmasını gerektirecek, başka bir mali enstrüman bulunmamaktadır.

2003 ve 2002 yılları için Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim 1,000 TL’lık hisse başına kâr hesaplamaları aşağıdaki

gibidir.

2003 2002

Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Ocak itibarıyla (toplam) 285,000,000,000 84,106,000,000

Çıkarılan bedelsiz hisseler 

- Yeniden değerleme fonundan transferler - 135,004,000,000

- Çıkarılan nakit karşılığı hisse senetleri - 65,890,000,000

Tedavüldeki hisse senedi adedi 31 Aralık itibarıyla (toplam) 285,000,000,000 285,000,000,000

Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi 285,000,000,000 276,154,493,150

Net kâr Milyon (TL) 175,293,877 100,182,009

Hisse başına kâr (TL) (*) 615 363

(*) Şirketin beher nominal hissesi 500 TL, olup hisse başına kâr 1,000 TL esas alınarak hesaplanmıştır.

4. Nakit ve nakit benzeri kalemler

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Kasa 169,891 224,466

Vadesiz mevduatlar 22,763,453 67,060,797

Vadeli mevduatlar 149,213,171 43,896,308

Verilen çekler 29,007 -

Diğer hazır değerler 1,739,309 8,030,897

173,914,831 119,212,468

Vadeli Mevduatlar

Para cinsi Faiz oranı(%) Vade 31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

EUR 3.0-5.0 Ocak–Aralık 2004 94,309,656 1,231,717

TL 20.60 Ocak 2004 31,781,289 34,805,984

USD 2.75-5.00 Ocak–Mart 2004 22,719,962 7,858,607

Bulgar Levası 3.75 Ocak 2004 402,264 -

149,213,171 43,896,308
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5. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Hisse senetleri 28,778 14,812
Yatırım fonları 198,313 362,336
Devlet tahvili ve hazine bonosu 311,281 109,385
Repolar - 7,756,059
Diğer 73,416 48,890

611,788 8,291,482

Devlet Tahvili Nominal değer Vade Milyon TL
31 Aralık 2003 316,735 Ocak 2004 311,281
31 Aralık 2002 123,936 Nisan - Aralık 2003 109,385

6. Ticari alacaklar (net)

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Ticari alacaklar 263,826,700 278,215,476
Alacak senetleri 26,832,661 22,633,391
Alacak senetleri reeskontu (4,998,483) (2,915,498)
Verilen depozito ve teminatlar 232,427 114,199
Diğer ticari alacaklar 251,114 505,494
Şüpheli ticari alacaklar 10,362,541 8,031,944
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (10,296,988) (7,995,552)

286,209,972 298,589,454

Satışlara ilişkin tahsilat süresi ortalama 57 gündür (2002: 57 gün). Tahsili beklenmeyen alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Bu
karşılık, geçmiş yıllarda edinilen deneyimlere dayanılarak hesaplanmıştır. 2003 ve 2002 yıllarında gerçekleşen şüpheli
alacaklar karşılığı hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2003 2002

Açılış bakiyesi 1 Ocak (7,995,552) (12,126,482)
Dönem gideri (3,627,877) (276,043)
Tahsilatlar 114,993 1,548,190
Parasal kazanç 1,211,448 2,858,783
Kapanış bakiyesi 31 Aralık (10,296,988) (7,995,552)

Alacak senetleri etkin faiz oranı üzerinden reeskonta tabi tutulmakta olup vadeleri aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

30 gün içinde 16,515,715 12,104,053
31-60 gün içinde 7,214,724 8,560,747
61-90 gün içinde 2,385,244 1,486,552
91-120 gün içinde 643,844 250,545
121 günden fazla 73,134 231,494

26,832,661 22,633,391

Topluluğun ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Teminat mektupları 47,274,165 71,597,666
Teminat çek ve senetleri 5,310,039 8,929,606
İpotekler 9,229,987 17,125,259
Diğer - 4,940,834

61,814,191 102,593,365
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7. İlişkili şirketlerle olan bakiye ve işlemler

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

İş Bankası’nda tutulan mevduatlar
Vadesiz mevduat 19,816,544 64,478,862
Vadeli mevduat 148,634,985 43,784,645

168,451,529 108,263,507

İş Bankası’ndan alınan krediler 35,638,546 26,131,549

İlişkili şirketlerden alacaklar
Şişecam Glass Marketing Ltd. - 6,542,405
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 9,231 -
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. - 132,173
Paşabahçe USA Inc. 238,931 -
Paşabahçe Investment B.V. 418,750 -

666,912 6,674,578

İlişkili şirketlere borçlar
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 2,242,906 2,569,401
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. 2,174,961 1,156,515
Hissedarlar tarafından talep edilmeyen temettü 137,155 -
Diğer 18,685 3,255

4,573,707 3,729,171

2003 2002

İlişkili şirketlerle ilgili faiz gelirleri
İş Bankası 674,770 11,546,922
Şişecam Glass Marketing Ltd. - 154,961
Paşabahçe Glass GmbH - 108,246
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. 410 -
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 107 1,139
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 30 -

675,317 11,811,268

İlişkili şirketlerle ilgili faiz giderleri
İş Bankası 107,905 4,539,465
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. 269,282 386,265
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 3,901 -

381,088 4,925,730

İlişkili şirketlerle ilgili diğer gelirler
İş Finansal Kiralama A.Ş. - 4,557
Camiş Yatırım Holding A.Ş. 847 -

847 4,557

İlişkili şirketlerle ilgili giderler
İş Bankası - 1,475,554
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5,250 12,533
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. - 2,279

5,250 1,490,366
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8. Stoklar (net)

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

İlk madde ve malzeme 76,729,810 71,931,686
Yarı mamüller 14,484,635 16,536,581
Mamüller 185,836,265 184,520,857
Ticari mallar 12,459,397 15,388,181
Verilen sipariş avansları 14,571,510 15,958,532
Diğer stoklar 7,520,109 8,421,404
Stok değer düşüklüğü karşılığı (312,738) (2,683,869)

311,288,988 310,073,372

2003 ve 2002 yıllarında stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

2003 2002

Açılış bakiyesi 1 Ocak (2,683,869) (1,992,390)
Dönem gideri / Geri çevrilen tutar 2,211,555 (1,161,584)
Parasal kazanç 159,576 470,105
Kapanış bakiyesi 31 Aralık (312,738) (2,683,869)

9. Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (net)

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Personelden alacaklar 555,871 520,259
Diğer şüpheli alacaklar 244,110 278,145
Şüpheli alacaklar karşılığı (238,831) (272,130)
Peşin ödenen giderler 26,246,296 20,302,255
Gelir tahakkukları 95,114 80,111
Devreden KDV 4,498,453 6,100,478
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV 6,888,358 7,825,562
Verilen iş avansları 33,766 99,130
Personele verilen avanslar 457,548 505,904
Diğer çeşitli alacaklar 5,268,469 15,832,203

44,049,154 51,271,917

10. Finansal duran varlıklar (net)

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar 911,414 456,334
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 1,451,546 1,973,482
Satılmaya hazır finansal varlıklar 341,148,875 364,869,372

343,511,835 367,299,188

Topluluğun konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarındaki pay tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002
Pay % TL Pay % TL

Şişecam China Ltd. 100.00 54,070 100.00 54,070
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 99.70 186,299 99.24 160,684
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. 99.87 7,534,103 99.87 7,534,103
Paşabahçe Glass GmbH 100.00 60,347 100.00 60,347
Şişecam Glass Marketing Ltd. - - 100.00 329,324
Topkapı Yatırım Holding A.Ş. 80.00 12,593 80.00 12,593
Paşabahçe Investment B.V. 100.00 499,200 - -
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 100.00 285,069 - -
Paşabahçe USA Inc. 100.00 135 - -

8,631,816 8,151,121
Değer düşüş karşılığı (7,720,402) (7,694,787)

911,414 456,334
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Şişecam China Ltd., Paşabahçe Glass GmbH, Paşabahçe Investment B.V., Paşabahçe USA Inc.ve Şişecam Shangai Trade Co.
Ltd. Türkiye dışında pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bağlı ortaklıklardır. Bu şirketlerin ve
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.’nin mali tabloları konsolide mali tablolara oranla önemli görülmediklerinden ekli mali tablolarda
konsolide edilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş değerleri ile gösterilmişlerdir. 

Şişecam Glass Marketing 2003 yılı içerisinde tasfiye edilmiştir.

Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. ve İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. gayri faal olduklarından bu şirketlere olan iştirak tutarlarının
tamamına ekli mali tablolarda iştirak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002
Nominal değer Vade TL TL

Eurobond USD 1,000,000 Haziran 2010 1,451,546 1,973,482

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002
Satılmaya hazır finansal varlıklar Pay % TL Pay % TL

Petrol Ofisi A.Ş. (**) 4.05 58,867,705 4.05 83,231,153
İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (*) 5.00 76,274,398 5.00 76,274,398
Trakya Yatırım Holding A.Ş. (***) 34.65 132,885,960 34.65 132,885,960
Solvay Şişecam Holding AG 19.13 61,518,411 19.13 61,518,411
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. 7.83 4,943,072 7.83 4,943,413
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. - - <1 1,707,271
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.79 1,500,110 2.00 1,550,056
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş. (**) 1.00 2,291,900 1.00 1,038,357
İş Finansal Kiralama A.Ş. (**) 2.65 1,604,779 2.65 500,073
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. (**) 8.00 85,159 8.00 86,383
Destek Reasürans T.A.Ş. <1 116,576 <1 116,576
Efes Holding A.Ş. <1 88,083 <1 88,083
Kule Temizlik Güv. İnş. Tur. ve İşl. A.Ş. - <1 8,715
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 1.42 38,324 1.33 32,069
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (**) <1 26,081 <1 18,530
Camiş Yatırım Holding A.Ş. <1 12,584 <1 12,584
İş Koray Tur. Orm. Mad. İnş. Tah. Tic. A.Ş. <1 4,812 <1 4,812
Anadolu Turizm İnşaat Ticaret A.Ş. <1 2,637 <1 2,985
UND Deniz Taşımacılığı A.Ş. <1 101,971 <1 101,770
UN Gemicilik San.A.Ş. <1 33,834 - -
UND Denizcilik A.Ş. 3.20 183,188 3.20 183,188
UND Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. 3.20 183,188 3.20 183,188
Kumsan Döküm Malz. San. Tic. A.Ş. 4.89 137,204 4.89 137,204
Taşel Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd. Şti. 10.00 188,595 10.00 188,595
Camser Seracılık San. ve Tic. A.Ş. 10.00 47,175 10.00 47,175

Diğer 13,129 8,423
341,148,875 364,869,372

(*) İş-Tim ile Aycell’in mevcut aktif ve pasifleri bir bütün halinde TTI İletişim ve Haberleşme Hiz.A.Ş. tarafından bilanço
tarihinden sonra devir alınmış olup birleşme sonrasında İş-Tim’deki %5’lik pay %0.69’a düşmüştür.

(**) Bu şirketlere ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir. 
(***) Trakya Yatırım Holding A.Ş. İş Bankası’nın kontrolü altındadır. Topluluğun iştirak üzerinde ne önemli etkinliği ne de

kontrol gücü bulunmadığından bu iştirak ekli mali tablolarda konsolide edilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş değeri
ile gösterilmiştir.

11. Pozitif şerefiye (net)

Maliyet Birikmiş İtfa Net 

1 Ocak 2003 itibarıyla 29,615,378 (6,988,924) 22,626,454 
Dönem gideri - (2,281,658) (2,281,658)
31 Aralık 2003 itibarıyla 29,615,378 (9,270,582) 20,344,796 



12. Negatif şerefiye (net)

Maliyet Birikmiş İtfa Net 

1 Ocak 2003 itibarıyla (16,382,576) 4,584,521 (11,798,055) 
Dönem içinde iştiraklerin alımı sırasında oluşan şerefiye (158,647,294) - (158,647,294) 
Dönem gideri - 6,343,401 6,343,401
31 Aralık 2003 itibarıyla (175,029,870) 10,927,922 (164,101,948) 

Dönem içinde oluşan şerefiyelerle ilgili iştirak alımları aşağıdaki gibidir:

Alınan Pay Oranı Oluşan Negatif Şerefiye 
% TL

Trakya Cam Sanayii A.Ş. (*) 19.94 (33,253,479)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (*) 33.16 (51,612,290)
Soda Sanayii A.Ş. (*) 33.64 (73,241,887)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (*) 4.42 (539,638)

(158,647,294)

(*) İştiraklerin tamamı İş Bankası'ndan alınmıştır.

13. Maddi duran varlıklar ( net )

Yeraltı

Arazi ve yerüstü Tesis makine Diğer maddi Yapılmakta Verilen

arsalar düzenleri Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar duran varlıklar olan yatırımlar avanslar Toplam

Maliyet Değeri

1 Ocak 2003

açılış bakiyesi 54,192,636 133,528,631 585,577,652 4,133,791,558 23,923,930 179,957,672 57,889,247 79,172,279 9,113,429 5,257,147,034 

Kur çevrim farkı (2,640) - (4,758,598) (9,301,084) (123,939) (668,334) (145,725) (1,741,603) - (16,741,923)

Alımlar 71,477 462,457 8,390,204 117,962,282 2,801,329 5,254,173 3,550,550 84,177,696 8,911,727 231,581,895 

Çıkışlar (266,492) (449,017) (8,715,498) (40,723,362) (1,544,989) (5,141,124) (4,033,690) (30,702,909) (4,093,585) (95,670,666)

Yapılmakta olan 

yatırımlardan transferler - 2,184,898 35,319,512 75,100,378 513,841 2,240,483 - (115,359,112) - -

31 Aralık 2003 

kapanış bakiyesi 53,994,981 135,726,969 615,813,272 4,276,829,772 25,570,172 181,642,870 57,260,382 15,546,351 13,931,571 5,376,316,340

Birikmiş Amortismanlar

1 Ocak 2003 açılış bakiyesi - (43,298,150) (154,468,976) (2,789,724,969) (15,120,775) (136,289,800) (31,554,918) - - (3,170,457,588)

Kur çevrim farkı - - 375,770 2,417,561 48,626 40,508 39,966 - - 2,922,431

Dönem gideri - (3,131,841) (12,758,935) (177,140,157) (2,624,818) (8,425,124) (6,046,971) - - (210,127,846)

Çıkışlar - 160,472 4,444,953 28,333,685 1,514,716 3,767,281 1,823,908 - - 40,045,015 

31 Aralık 2003 

kapanış bakiyesi - (46,269,519) (162,407,188) (2,936,113,880) (16,182,251) (140,907,135) (35,738,015) - - (3,337,617,988)

31 Aralık 2003 itibarıyla 

net defter değeri 53,994,981 89,457,450 453,406,084 1,340,715,892 9,387,921 40,735,735 21,522,367 15,546,351 13,931,571 2,038,698,352

31 Aralık 2002 itibarıyla 
net defter değeri 54,192,636 90,230,481 431,108,676 1,344,066,589 8,803,155 43,667,872 26,334,329 79,172,279 9,113,429 2,086,689,446
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14. Maddi olmayan duran varlıklar (net)

Diğer maddi olmayan
Haklar duran varlıklar Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2003 açılış bakiyesi 20,512,525 3,699,326 24,211,851
Kur çevrim farkı (11,633) - (11,633)
Alımlar 470,302 153,625 623,927
Çıkışlar (696,308) (3,132) (699,440)
31 Aralık 2003 kapanış bakiyesi 20,274,886 3,849,819 24,124,705

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2003 açılış bakiyesi (17,567,410) (966,362) (18,533,772)
Kur çevrim farkı 1,861 - 1,861
Dönem gideri (753,364) (210,797) (964,161)
Çıkışlar 559,889 407 560,296
31 Aralık 2003 kapanış bakiyesi (17,759,024) (1,176,752) (18,935,776)

31 Aralık 2003 itibarıyla net defter değeri 2,515,862 2,673,067 5,188,929

31 Aralık 2002 itibarıyla net defter değeri 2,945,115 2,732,964 5,678,079

15. Diğer alacaklar ve duran varlıklar 

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Personelden alacaklar 10,250 15,382
Peşin ödenmiş giderler 6,543,241 6,261,452
Diğer duran varlıklar 227,039 269,639

6,780,530 6,546,473

16. Finansal borçlar

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Kısa vadeli banka kredileri 200,945,749 261,985,474
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 50,256,056 70,130,405
Diğer kısa vadeli banka kredileri 3,872,088 2,021,362
Toplam kısa vadeli finansal borçlar 255,073,893 334,137,241

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı 226,992,170 141,720,411
Diğer uzun vadeli banka kredileri 228,740 451,212
Toplam uzun vadeli krediler 227,220,910 142,171,623

Toplam finansal borçlar 482,294,803 476,308,864

Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

1 yıl içinde ödenecekler 255,073,893 334,137,241
1 - 2 yıl içinde ödenecekler 61,393,230 63,712,030
2 - 3 yıl içinde ödenecekler 44,620,642 40,385,743
3 - 4 yıl içinde ödenecekler 36,482,923 17,441,163
4 - 5 yıl içinde ödenecekler 28,173,288 6,583,592
5 yıl ve sonrası 56,550,827 14,049,095

482,294,803 476,308,864
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Kısa vadeli banka kredileri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Döviz Döviz miktarı (000) 31 Aralık 2003 Döviz 31 Aralık 2002
Cinsi Faiz oranı % Anapara Faiz Tahakkuku TL Faiz oranı % Miktarı (000) TL

USD Libor+1.6-1.90 68,451 972 96,902,884 Libor +1.6 - 2.5 106,048 199,782,040
EUR Euribor+1.65-1.85 35,655 601 63,270,022 Euribor + 1.9-2.5 13,741 27,347,315
MTL 20.0-45.0 38,200,000 2,572,843 40,772,843 39.0 – 50.0 27,650,000 34,856,119

200,945,749 261,985,474

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksit ve faizleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Döviz Döviz miktarı (000) 31 Aralık 2003 Döviz 31 Aralık 2002
Cinsi Faiz oranı % Anapara Faiz Tahakkuku TL Faiz oranı % Miktarı (000) TL

USD Libor+3.50-4.13 34,210 463 48,397,521 Libor+3.5-4.0 28,605 57,722,079
EUR Euribor+3.40-3.65 - 1,008 1,758,893 Euribor+2.0-2.2 6,154 12,106,380
MTL 35.0 98,467 1,175 99,642 15-55 - 301,946

50,256,056 70,130,405

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Döviz Faiz oranı Döviz 31 Aralık 2003
Cinsi Vade % Miktarı TL

USD 2005 Libor+3.50-4.13 29,827,446 41,634,193
USD 2006 Libor+3.50-4.13 18,440,444 25,739,817
USD 2007 Libor+3.50-4.13 12,610,444 17,602,099
USD 2008 Libor+3.50-4.13 10,825,444 15,110,534
USD 2009 Libor+3.50-4.13 8,338,222 11,638,782
USD 2010 Libor+3.50-4.13 3,818,000 5,329,298
EUR 2005 Euribor+3.40-3.65 13,591,303 23,717,802
EUR 2006 Euribor+3.40-3.65 14,019,000 24,464,164
EUR 2007 Euribor+3.40-3.65 14,019,000 24,464,164
EUR 2008 Euribor+3.40-3.65 10,685,000 18,646,094
EUR 2009 Euribor+3.40-3.65 7,284,500 12,711,977
EUR 2010 Euribor+3.40-3.65 3,400,000 5,933,246

226,992,170

Döviz Faiz oranı Döviz 31 Aralık 2002
Cinsi Vade % Miktarı TL

USD 2004 Libor+3.50-4.00 34,210 63,712,031
USD 2005 Libor+3.50-4.00 21,614 40,254,709
USD 2006 Libor+3.50-4.00 9,234 17,198,465
USD 2007 Libor+3.50-4.00 3,404 6,340,894
USD 2008 Libor+3.50-4.00 3,404 6,340,894
USD 2009 Libor+3.50-4.00 2,702 5,031,696
USD 2010 Libor+3.50-4.00 1,000 1,861,819
EUR 2005 Euribor+2.0-2.2 67 131,034
EUR 2006 Euribor+2.0-2.2 125 242,697
EUR 2007 Euribor+2.0-2.2 125 242,697
EUR 2008 Euribor+2.0-2.2 125 242,697
EUR 2009 Euribor+2.0-2.2 63 120,778

141,720,411
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17. Ticari borçlar (net)

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Kısa vadeli ticari borçlar 88,062,221 94,215,550
Borç senetleri 167,100 242,246
Borç senetleri reeskontu (1,473,567) (596,535)
Kısa vadeli finansal kiralama borçları 2,331,144 6,015,019
Alınan depozito ve teminatlar 783,341 1,043,222
Diğer ticari borçlar 199,690 369,250

90,069,929 101,288,752

Uzun vadeli finansal kiralama borçları - 3,027,449
Uzun vadeli ticari borçlar 37,070 90,109

37,070 3,117,558

Ticari borçlarda yeralan finansal kiralama borçları ödeme tablosu:

Finansal Kiralama Tahakkuk Etmemiş Toplam Finansal
Taksidinin Bugünkü Değeri Faiz Tutarı Kiralama Taksidi

1 yıl içinde ödenecekler 2,331,144 53,015 2,384,159

Finansal kiralama yoluyla alınan sabit kıymetlerin net bilanço değerleri:
31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Tesis, makine ve cihazlar 15,558,540 16,754,090
Taşıtlar 216,052 666,563

15,774,592 17,420,653

Topluluk, finansal kiralama sözleşmelerine istinaden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ne 3,070,000 USD değerinde
teminat mektubu vermiştir.

18. Diğer borçlar ve gider tahakkukları 

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Personele borçlar 3,366,816 4,778,096
Ödenecek vergi ve harçlar 19,994,383 16,393,199
Ödenecek SSK primleri 7,250,010 7,827,346
Tahakkuk etmiş giderler 1,058,223 1,443,544
Diğer tahakkuk ve yükümlülükler 1,680,909 6,110,393
Karşılıklar 23,197,519 1,573,871

56,547,860 38,126,449

19. Vergi

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Ödenecek kurumlar vergisi:
Kurumlar vergisi karşılığı 73,522,907 71,035,701
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (38,318,938) (34,702,723)

35,203,969 36,332,978

Vergi karşılığı:
Cari kurumlar vergisi karşılığı 73,522,907 71,035,701
Ertelenmiş vergi karşılığı (44,864,939) 53,479,970 

28,657,968 124,515,671
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Kurumlar Vergisi:

Topluluk, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Topluluğun cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan
vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Geçerli Olan Kurumlar Vergisi Oranları: 

• 2002 ve önceki yıllar: %30’u kurumlar vergisi ve bunun üzerinden ilave %10 fon payı olmak üzere toplam %33. 
• 2003 yılı: %30 (%10 oranındaki fon payı kaldırılmıştır) 
• 2004 yılı: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli sayısında yayınlanan 5035 sayılı kanun ile kurumlar 

vergisi oranı %30’dan %33’e yükseltilmiştir.)

Türkiye’de geçiçi vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oranı
24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25’den %30’a yükseltilmiştir. Bu oran 2004 yılında ise %33 olarak
belirlenmiştir.

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar
geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın
hesap kapama dönemini takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopajı:

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları
üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
şirketlerde %10 olarak ilan edilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen bazı kazançlar üzerinden dağıtıma bağlı olmaksızın yapılan istisna
kazanç stopajı genel olarak kaldırılmıştır. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden
yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden hala %19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Grup şirketlerinin kârları
indirim istisnasına konu olabilecek tutara ulaşıncaya dek, bu indirimden yararlanılabilir. Şirketlerin kâr etmemesi ya da
zararda olması durumunda bu indirim hakkı sonraki yıllarda elde edilecek kârlar üzerinden hesaplanacak vergiden düşülmek
üzere sonraki yıllara taşınabilir.

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplaması:

2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna bağlı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden
değerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem kârı enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden
hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun Türkiye’de
enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve gelecek dönemlerde geçerli olacak şekilde; gerçek enflasyon oranının
kanunda belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanması gerekmektedir. Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi
ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardındaki hükümlerden önemli ölçüde farklılık
göstermemektedir. 

Ertelenmiş Vergi:

Topluluk, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan
geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar
genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde
yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. 
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Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından
kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar,
stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı ve
yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır.

Vergi oranının %33’e yükseltilmesi 2004 yılında meydana gelen bir olay olması sebebiyle ertelenmiş vergi hesaplamasında %30
oranı kullanılmıştır. 2002 yıl sonunda devreden yatırım indirimi üzerinden ertelenmiş vergi %19.8 oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Geçmiş yıllarda, enflasyona göre düzeltilmiş sabit kıymetlerin net defter değeri ile yasal kayıtlardaki nominal net defter
değerleri arasındaki farklar, geçici zamanlama farklılığı olarak dikkate alınarak bu baz üzerinden ertelenmiş vergi
hesaplanmaktaydı. 

30 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, parasal olmayan varlık ile yükümlülüklerin vergi matrahında kullanılan
değerinin tespiti yöntemlerine değişiklikler getiren 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin kanuni mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir.
Mükellefler 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş açılış bilançolarını hazırlamakla yükümlüdürler.

2004 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan enflasyon muhasebesi uygulanması
yükümlülüğü aynı zamanda 31 Aralık 2003 tarihli yasal kayıtların enflasyona göre düzeltmeye tabi tutulmasını ve bu tarihin
enflasyon muhasebesi uygulaması için başlangıç olarak kabul edilmesi sebebiyle geçmiş dönemlerdeki düzeltme
farklılıklarının vergiden muaf gelir olarak dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltme işlemi sebebiyle önceki dönemlerde oluşan vergilendirilebilir
veya indirilebilir geçici farklar kısmi olarak ortadan kalkmıştır. Bu farklar ile ilgili ilişikteki mali tablolar yeni uygulamanın
etkisiyle bir defaya mahsus olmak üzere yapılan düzeltmeyi de içermektedir.

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları:
Maddi duran varlıkların değerlenme ve amortisman farklılıkları 863,847,658 1,086,412,889
Kıdem tazminatı karşılığı (106,394,505) (102,877,494)
Yararlanılacak yatırım indirimi (235,802,145) (327,985,332)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (100,683,132) (118,159,800)
Stokların yeniden değerlenmesi (9,953,919) 23,215,628
Finansal kiralama borçları 2,364,763 (9,042,012)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (3,006,758) (2,891,817)
Şüpheli alacaklar karşılığı (3,814,535) (5,582,266)
Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net) 6,278,563 2,336,522

412,835,990 545,426,318

Ertelenmiş vergi (alacağı)/yükümlülükleri:
Maddi duran varlıkların değerlenme ve amortisman farklılıkları 259,154,293 358,516,246
Kıdem tazminatı karşılığı (31,918,352) (33,949,574)
Yararlanılacak yatırım indirimi (25,306,298) (43,294,064)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (30,204,940) (38,992,734)
Stokların yeniden değerlenmesi (2,986,176) 7,661,157
Finansal kiralama borçları 709,429 (2,983,864)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (902,027) (954,300)
Şüpheli alacaklar karşılığı (1,144,361) (1,842,148)
Çeşitli gelir ve gider tahakkuları (net) 1,883,569 771,062

169,285,137 244,931,781

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi 244,931,781 251,332,082
Parasal kazanç (29,100,030) (60,263,494)
Ertelenmiş vergi karşılığı (46,546,614) 53,863,193
31 Aralık kapanış bakiyesi 169,285,137 244,931,781
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31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Vergi karşılığının mutabakatı:
Parasal kazanç ve vergi öncesi kâr 267,099,618 313,804,780

Geçerli vergi oranı %30 %33

Hesaplanan vergi 80,129,885 103,555,577

Vergi etkileri:
-kanunen kabul edilmeyen giderler 10,064,919 13,759,315
-temettü ve diğer vergiden muaf gelirler (15,711,675) (18,811,205)
-vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararları 3,667,262 2,076,865
-yararlanılacak yatırım indirimleri (4,955,886) (27,138,424)
-vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek parasal kayıp / kazanç (67,896,503) 29,112,723
-konsolidasyon düzeltmeleri 23,604,961 21,989,013
-farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı iştirakler (244,995) (28,193)
Vergi 28,657,968 124,515,671

20. Kıdem tazminatı karşılığı

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk’ta bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı
olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet
süresini dolduran yada emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi
yapılmak zorundadır.

İlgili bilanço tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 2003 senesi aylık 1,389,950,000 TL tavanına tabidir (2002:
1,260,150,000 TL).

Yeniden düzenlenmiş UMS 19 “Personele Sağlanan haklar” ilk kez 1999 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Temel uygulama
prensiplerini değiştirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmiş standart yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu dikkate
alarak, yükümlülüğün muhasebeleştirilmesini daha açık hale getirmiştir: 

• Netinin reel iskonto oranını vereceği tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenmelidir. Hesaplanan
reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibarıyla bugünkü değerlerinin
hesaplanmasında kullanılmalıdır. 

• İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Topluluğa kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da
dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibarıyla, Topluluğun elemanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan
tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansıtılmıştır.
Yukarıdaki tarihler itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülükleri, yıllık %18 enflasyon ve %25 iskonto oranı tahmin edilerek
hesaplanan yıllık yaklaşık %6 reel iskonto oranı kullanılarak belirlenmiştir. Çalışanların kendi rızalarıyla işten ayrılmaları
sonucunda kıdem tazminatı yükümlülüğünün ödenmemesi oranı Topluluk için %0 olarak varsayılmıştır.

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

1 Ocak itibarıyla karşılık 102,877,494 101,765,372
Dönem gideri 23,068,158 41,611,806
Ödenen tazminatlar (7,508,937) (15,488,189)
Parasal kazanç (12,042,210) (25,011,495)
31 Aralık itibarıyla karşılık 106,394,505 102,877,494

21. Ana ortaklık dışı paylar

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

1 Ocak bakiyesi 814,922,351 929,594,962
Ana ortaklık dışı paylardaki dönem içi azalış (313,629,038) (155,625,152)
Ödenen temettüler (37,201,664) (48,154,559)
Dönem faaliyet sonuçlarındaki ana ortaklık dışı paylar 63,147,773 89,107,100
31 Aralık bakiyesi 527,239,422 814,922,351
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22. Taahhütler ve yükümlülükler

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002

Verilen teminat mektupları 11,268,781 39,941,795
Verilen teminat senetleri 1,746,300,662 445,983,947
İştirak hissesi satın alma taahhüdü (*) 13,958,350 18,713,717
Diğer 3,060 -

1,771,530,853 504,639,459

Topluluğun teşvik belgeleri kapsamında tamamlaması gereken 162,197,067 Milyon TL (2002: 142,704,876 Milyon TL)
tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır.

31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Topluluk aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam riski yaklaşık 7,874,563 Milyon
TL’dır (31 Aralık 2002: 6,473,068 Milyon TL). 

(*) 1997 senesinde Soda San A.Ş., Solvay ve EBRD Solvay Şişecam Holding A.G.’de ortak olarak Bulgaristan’da özelleştirilen
Solvay Sodi’nin çoğunluk hisselerini satın almıştır. EBRD, ortaklıkta finansal ortak olarak yer almaktadır. EBRD, Solvay Şişecam
Holding A.G.’ye 40 Milyon USD koyarak ortak olmuştur ve hisselerinin 30 Milyon USD’ye karşılık gelen kısmını Solvay’e, 10
Milyon USD’e karşılık gelen kısmını Soda Sanayii A.Ş.’ne satmak üzere, bu iki diğer ortağa opsiyon vermiştir. Solvay ve Soda
Sanayii A.Ş. bu opsiyon karşılığında her yıl EBRD’ye üzerinde anlaşılan bir oran ile faiz ödemesi yapmaktadır. İlk anlaşmada,
Temmuz 2002’ye kadar geçerli olan opsiyon süresi yapılan yeni anlaşma çerçevesinde Nisan 2007’ye kadar uzatılmış ve
aşamalı hale getirilmiştir. Buna göre opsiyonun 2005, 2006 ve 2007 yıllarında kullanılması öngörülmektedir.

23. Sermaye ve yasal yedekler

31 Aralık 2003 ve 2002 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2003 31 Aralık 2002
Ortaklar (%) TL (%) TL

İş Bankası 66.106 188,404,585 66.106 188,404,585
İş Bankası Yardım Sandığı - - 4.063 11,578,235
Destek Reasürans 0.005 14,249 0.005 14,249
Diğer 33.889 96,581,166 29.826 85,002,931
Nominal sermaye 100.000 285,000,000 100.000 285,000,000

Enflasyon düzeltmesi 86,721,438 86,721,438
Yeniden düzenlenmiş sermaye 371,721,438 371,721,438

Bağlı ortaklıklarca satın alınmış Şirket hisse senetleri (519,063) (519,063)
Düzeltilmiş sermaye 371,202,375 371,202,375

Şirket’in sermayesi 570,000,000,000 adet hisseden oluşmaktadır (2002: 570,000,000,000).

31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla özsermaye kalemlerinin nominal ve enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile bu düzeltmeler
sonucunda oluşan, özsermaye enflasyon düzeltme farkları aşağıdaki gibidir.

Özsermaye kalemleri Nominal Tutar Enflasyon Düzeltmesi Düzeltilmiş Tutar

Sermaye 285,000,000 86,202,375 371,202,375
Emisyon primi 2,728,465 1,687,815 4,416,280
Yasal yedekler 39,799,017 133,797,635 173,596,652
Olağanüstü yedekler 98,398,367 248,719,784 347,118,151

425,925,849 470,407,609 896,333,458

62



24. Net satışlar

2003 2002

Yurt içi satışlar 1,250,499,810 1,213,107,848
Yurt dışı satışlar 789,062,770 971,243,352
Diğer gelirler 2,156,713 10,998,711
Satış iadeleri (8,344,831) (6,946,349)
Satış iskontoları (144,900,627) (145,480,105)
Satışlardan diğer indirimler (76,447,397) (84,596,097)

1,812,026,438 1,958,327,360

25. Satışların maliyeti

2003 2002

İlk madde ve malzeme giderleri (649,109,179) (678,500,909)
Doğrudan işçilik giderleri (111,082,601) (106,820,421)
Genel üretim giderleri (198,974,081) (202,808,609)
Amortisman giderleri (120,393,181) (127,734,588)
Yarı mamul stoklarındaki değişim (1,369,368) (2,516,404)
Mamul stoklarındaki değişim (2,379,845) (10,261,870)
Satılan mamullerin maliyeti (1,083,308,255) (1,128,642,801)

Satılan ticari malların maliyeti (62,315,856) (75,356,888)
Verilen hizmetlerin maliyeti (24,356,628) (22,198,789)
Diğer maliyetler (1,912,583) (3,589,636)

(1,171,893,322) (1,229,788,114)

26. Faaliyet giderleri

2003 2002

Araştırma ve geliştirme giderleri (16,325,928) (17,441,150)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (183,006,250) (189,621,588)
Genel yönetim giderleri (172,148,298) (203,809,588)

(371,480,476) (410,872,326)

27. Finansman gelirleri / (giderleri) (net)

2003 2002

Faiz gelirleri 32,293,063 43,063,432
Kambiyo kârları 94,720,747 118,254,028
Kambiyo zararları (63,446,781) (72,076,151)
Kısa vadeli borçlanma maliyetleri (37,300,200) (78,523,153)
Uzun vadeli borçlanma maliyetleri (15,612,680) (49,455,409)

10,654,149 (38,737,253)

28. Diğer giderler (net)

2003 2002

Konusu kalmayan karşılıklar 321,505 5,009,728
Diğer gelirler ve kârlar 38,201,484 22,926,935
Karşılık giderleri (8,930,681) (4,591,663)
Diğer giderler ve zararlar (34,181,041) (28,993,675)
Çalışmayan kısım giderleri (43,079,920) (33,100,874)

(47,668,653) (38,749,549)
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29. Faaliyet grupları bazında faaliyet göstergeleri

31 Aralık 2003

Cam Konsolidasyon

Faaliyet Grupları Düzcam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Diğer Holding Şirketi Düzeltmeleri Konsolide

Net Satışlar 447,929,236 614,825,321 425,142,106 496,133,502 3,453,882 - (175,457,609) 1,812,026,438

Satışların maliyeti (278,822,282) (396,233,222) (284,742,750) (412,518,733) 39,149,477 (15,240,047) 176,514,235 (1,171,893,322)

Brüt kâr 169,106,954 218,592,099 140,399,356 83,614,769 42,603,359 (15,240,047) 1,056,626 640,133,116

Faaliyet giderleri (74,712,992) (149,687,102) (56,371,586) (64,873,179) (44,665,526) 14,687,840 4,142,069 (371,480,476)

Faaliyet kârı 94,393,962 68,904,997 84,027,770 18,741,590 (2,062,167) (552,207) 5,198,695 268,652,640

Net kâr 87,858,818 55,610,235 81,585,880 34,936,444 2,832,017 55,051,142 (142,580,659) 175,293,877

Bilanço

Varlıklar toplamı 1,091,908,446 1,028,083,153 783,241,924 876,587,823 751,898,575 1,163,733,332 (2,628,289,114) 3,067,164,139

Özsermaye toplamı 793,871,945 665,266,930 554,866,587 633,847,080 271,826,570 1,028,202,385 (2,357,948,129) 1,589,933,368

31 Aralık 2002

Cam Konsolidasyon

Faaliyet Grupları Düzcam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Diğer Holding Şirketi Düzeltmeleri Konsolide

Net Satışlar 467,668,591 657,709,697 388,917,304 600,452,503 43,456,491 646,053 (200,523,279) 1,958,327,360

Satışların maliyeti (293,391,791) (412,262,977) (271,070,275) (443,475,893) 21,739,010 (15,313,723) 183,987,535 (1,229,788,114)

Brüt kâr 174,276,800 245,446,720 117,847,029 156,976,610 65,195,501 (14,667,670) (16,535,744) 728,539,246

Faaliyet giderleri (95,624,358) (167,270,296) (52,925,733) (74,162,591) (54,276,522) (13,363,489) 46,750,663 (410,872,326)

Faaliyet kârı 78,652,442 78,176,424 64,921,296 82,814,019 10,918,979 (28,031,159) 30,214,919 317,666,920

Net kâr 91,657,430 36,319,888 31,429,170 49,156,183 2,633,018 43,545,666 (154,559,346) 100,182,009

Bilanço

Varlıklar toplamı 1,206,765,567 967,964,649 722,628,049 897,802,664 722,847,714 1,091,235,436 (2,338,089,223) 3,271,154,856

Özsermaye toplamı 849,823,942 609,656,693 475,668,574 641,610,647 143,168,200 973,151,243 (2,255,154,565) 1,437,924,734

30. İşletme sermayesinde gerçekleşen değişim

2003 2002

Ticari alacaklar 10,078,049 23,417,349
Stoklar 1,155,508 15,862,849
İlişkili şirketlerden alacaklar 6,007,670 (1,255,485)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 7,256,046 (3,693,628)
Ticari borçlar (11,218,666) 15,365,773
İlişkili şirketlere borçlar 844,374 (237,000)
Alınan avanslar (6,010,350) 2,774,409
Diğer borçlar ve gider tahakkukları 15,516,376 19,994,832

23,629,007 72,229,099
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31. Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim

2003 2002

Uzun vadeli ticari alacaklar 36,650 (52,641)

Diğer duran varlıklar (270,707) (1,791,959)

Uzun vadeli ticari borçlar (17,867) (8,885,452)

Diğer uzun vadeli borçlar (35,172) (4,035)

(287,096) (10,734,087)

32. Yabancı para pozisyonu

Diğer yabancı paraların TL

USD 000 EUR 000 TL Karşılığı Karşılığı

31 Aralık 2003

Nakit ve nakit benzeri 21,160 55,589 808,624 127,351,005

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 1,040 - - 1,451,546

Ticari alacaklar 55,050 104,786 17,605,012 277,305,045

Verilen depozito 111 5 - 163,516

Diğer dönen varlıklar 780 4,446 547,112 9,393,910

Banka kredileri (186,984) (100,263) - (435,964,759)

Ticari borçlar (7,767) (13,184) (2,310,768 (36,160,458)

Diğer kısa vadeli borçlar (2,694) (3,094) - (9,160,111)

Net yabancı para pozisyonu (65,620,306)

Diğer yabancı paraların TL

USD 000 EUR 000 TL Karşılığı Karşılığı

31 Aralık 2002

Nakit ve nakit benzeri 7,934 26,432 368,870 66,449,626

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 1,059 - - 1,972,995

Ticari alacaklar 52,751 80,124 12,662,066 266,422,932

İlişkili şirketlerden alacaklar - 3,371 - 6,542,237

Diğer dönen varlıklar 1,739 1,528 349,540 6,553,612

Banka kredileri (213,833) (20,832) - (439,385,382)

Ticari borçlar (1,568) (10,429) (2,744,434) (25,906,991)

Diğer kısa vadeli borçlar (1,566) (1,058) (16,880) (4,986,076)

(122,337,047)

33. Yasal birleşmeler

2003 yılı içerisinde;

- Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. ile Camsar Sanayii Ara Malları Pazarlama A.Ş. Cam Pazarlama A.Ş ile,

- Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş ile Camiş Makina ve Kalıp Sanayii A.Ş. Ferro Düküm Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile,

Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri çerçevesinde birleşmiştir.

Topluluğa ait ortaklıklar arasında gerçekleşen yasal birleşmelerde UMS 22 no’lu standarda (“İşletme Birleşmeleri”) ait

hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla, bu tip birleşmelerde pozitif veya negatif şerefiye hesaplanmaz. Ayrıca, yasal birleşmelerde

taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide mali tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
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34. Geçmiş yıl düzeltmeleri ve muhasebe politikası değişikliği

Topluluk, cari dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu’nda meydana gelen
değişiklikler sebebiyle UFRS’ye uygun mali tablolara baz teşkil eden enflasyon muhasebesi ile ilgili kayıtlarını tekrar gözden
geçirmiş ve bunun sonucunda geçmiş yıl mali tablolarında aşağıda detayları verilen bazı düzeltmeler yapmıştır.

Topluluk, daha önceki dönemlerde arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile binalarını mali tablolarında ekspertiz değerleri baz
alınarak göstermekteydi. Topluluk, son yıllarda Türkiye’de meydana gelen tabi afetler ve ekonomik ve politik istikrarsızlıklar
sebebiyle ekspertiz değerlerinin yıllar itibarıyla büyük sapmalar gösterdiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle arsalar, yeraltı ve
yerüstü düzenleri ile binaların endekslenmiş maliyet değerlerinden ilgili birikmiş amortismanlar ve varsa değer düşüş
karşılıkları düşülerek bulunan tutarlarla mali tablolara yansıtılmasının daha doğru bir muhasebe politikası olduğuna karar
verilmiştir.

Aşağıdaki tablo 2002 yılında daha önceden raporlanan ile yeniden düzenlenmiş değerleri göstermektedir.

2002 Daha önce 2002 Yeniden
raporlanan düzenlenmiş

31 Aralık itibarıyla:
Stoklar 315,655,761 310,073,372
Finansal duran varlıklar 362,882,605 367,299,188
Pozitif şerefiye (net) 22,030,762 22,626,454
Negatif şerefiye (net) (60,492,018) (11,798,055)
Maddi duran varlıklar 2,529,332,063 2,086,689,446
Maddi olmayan duran varlıklar 29,627,302 5,678,079
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net) 292,141,469 244,931,781
Sermaye 366,716,767 371,202,375
Diğer özsermaye kalemleri (birikmiş kâr hariç) 295,879,919 202,898,575
Birikmiş kârlar 977,847,951 863,823,784

35. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar

a) Şirket, 23 Ocak 2004’de, Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin %1.12 oranındaki 2,553,759,923,000 TL nominal değerdeki
hisselerini International Finance Corporation’dan satın almıştır. Şirketin, Trakya Cam Sanayii A.Ş.’deki 31 Aralık 2003
oranındaki iştirak payı, satın alma sonrasında toplam 138,451,870,263,000 TL nominale, oranı ise %60.83’e yükselmiştir.

b) Şişecam Topluluğu sanayi kuruluşlarının ihracatının finansmanında kullanılmak amacıyla, ABN Ambro Bank N.V., Citibank
N.A, HSBC Bank PLC, Credit Agricole Indosuez ve Societe Generale S.A.’dan oluşan 5 bankadan sağlanan 1 yıl vadeli 50
milyon USD tutarındaki kredi anlaşması 27 Ocak 2004 tarihinde imzalanmıştır. Kredi Topluluğun ihracatçı şirketlerinin yurt
dışı satış paylarını arttırması için kullanılacaktır. 

c) Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası ile Kristal İş Sendikasına bağlı işyerlerini kapsayan 19. dönem
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 13 Mart 2004 tarihi itibarıyla tam bir uzlaşmaya vararak anlaşmışlardır. Toplu iş
sözleşmesi 1 Ocak 2003-31 Aralık 2005 tarihleri arasında 3 yıllık dönemi kapsamaktadır.

d) Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin %51.85 paya sahip olduğu Anadolu Cam Investment B.V.’nin Rusya federasyonunda
kurulu Ruscam cam ambalaj tesisinde 140,000 ton/yıl kapasiteli 3. fırın yatırımının finansmanı ve yine Rusya
federasyonunda 75,000 ton/yıl kapasiteye sahip Pokrovsky cam ambalaj şirketinin %76 hissesinin European Bank for
Reconstruction and Development’dan (“EBRD”) satın alınması amacı ile rüçhan hakkının tamamını kullanmaya ve
5,188,650 Euro sermaye transferine karar verilmiştir. 

e) Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2004 tarihli toplantısında mevcut 800,000,000 Milyon TL kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde 285,000,000 Milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 403,000,000 Milyon TL’ sına yükseltilmesine ve arttırılan
kısma isabet eden 118,000,000 Milyon TL’nın tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına karar verilmiştir.

f) Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2004 tarihli toplantısında 151,180,000 Milyon TL olan çıkarılmış
sermayesinin 151,431,691 Milyon TL’ sına çıkarılmasına ve artırılan tutarın tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına
karar verilmiştir.
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g) Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 1,485,530,000 TL’na yükseltilmiştir.

h) Maliye Bakanlığı’nca enflasyon muhasebesi uygulaması için öngörülen enflasyon oranları oluşmadığından Vergi Usul
Kanunu açısından enflasyon muhasebesi ilk geçici vergi döneminde uygulanmayacaktır.

36. Mali tabloların onaylanması

Şirket’in 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde
atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali
tabloları, denetim Komitesi’nin kararı da dikkate alınarak incelenmiş, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek
durumunu yansıttığı ve şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde
atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olduğu ve hazırlanan konsolide mali tabloların
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Faruk Polatkan ve Merkez Muhasebe Müdürü Mükremin Şimşek tarafından
imzalanmasına, Şirket Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2004 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır.
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
2003 Yılı Kârının Dağıtımı

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz 2003 hesap dönemini 175.293.877.289.441 TL kârla kapatmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

(UFRS)’na göre hazırlanan 2003 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 175.293.877.289.441 TL tutarındaki 2003 yılı

konsolide bilanço kârımızın, SPK’nun kâr dağıtımına ilişkin 11 Mart 2004 tarih ve OFD/439-4290 sayılı duyurusu

çerçevesinde, konsolide mali tablolarımızdaki kâr içinde görünen ve bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve

iştiraklerden konsolide mali tablolarımıza intikal eden kârlardan, genel kurullarda kâr dağıtımına karar veren bağlı

ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden gelen kârlardan şirketimiz payına isabet eden kısımları

dikkate alınarak, Esas Mukavele’nin 29. maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi,

1) Vergi Sonrası Net Kâr 175.293.877.289.441

2) Sermayeye Transfer Edilecek İştirak Hissesi 

ve Gayrimenkul Satış Kârı (36.596.947.387.633)

3) Kâr Dağıtımı Dışında Kalan Kısım (36.782.344.677.808)

4) Dağıtılabilir Kâr 101.914.585.224.000

5) Birinci Tertip Yasal Yedek (5.095.729.261.200) 

6) Ortaklara Birinci Temettü (20.400.000.000.000)

7) Olağanüstü Yedek [1-(2+5+6)=] 113.201.200.640.608

20.400.000.000.000 TL tutarındaki temettünün nakden ödenmesini ve temettü ödeme tarihinin 30 Haziran 2004

olarak belirlenmesini görüş ve onaylarınıza sunarız.

Raporumuzda bilgilerinize sunduğumuz sonuçların alınmasında her zaman destek ve önerileriyle büyük katkıda bulunan

başta Türkiye İş Bankası A.Ş. olmak üzere tüm ortaklarımıza, özveriyle çalışarak söz konusu sonuçların elde edilmesini

sağlayan çalışanlarımıza yüksek huzurlarınızda teşekkür etmeyi onurlu bir görev saydığımızı arz ederiz. 

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı

H.Ersin Özince 
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
2003 Yılı Denetleme Kurulu Raporu

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Kurulu'na,

Ünvanı : Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Merkezi : İSTANBUL
Ortaklığın Kayıtlı Sermayesi : 800.000.000.000.000 TL 
Çıkarılmış Sermayesi : 285.000.000.000.000 TL 
Faaliyet Konusu : Cam ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, 

her türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektir.

Denetçi veya Denetçilerin Kazım Murat Ağılönü (25.03.2003-11.05.2004)
adı ve görev Senar Akkuş (10.06.2003-11.05.2004)
süreleri, ortak veya Nurgün Özdeş (25.03.2003-11.05.2004)
şirketin personeli Yılmaz Ertürk (25.03.2003-10.06.2003)
olup olmadıkları : Denetçiler şirket ortağı ve personeli değildir.

Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan 10 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış,
Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı : 3 kez de Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır

Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri Şirket defter ve belgeleri üzerinde 30.01.2003, 04.06.2003 
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, ve 17.12.2003 tarihlerinde yapılan incelemelerde, defterlerin yasalar ve 
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun
varılan sonuç : olarak tutulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin
1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince
ortaklık veznesinde yapılan sayımların 
sayısı ve sonuçları : 2003 yılında şirket veznesi 5 kez sayılmış olup sayım sonuçları kayıtlara

uygundur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 30.01.2003, 19.02.2003, 05.03.2003, 15.04.2003, 04.06.2003,
353'üncü maddesinin 24.06.2003, 15.08.2003, 12.09.2003, 25.09.2003, 17.10.2003, 
1'inci fıkrasının 07.11.2003, 17.12.2003 ve 21.01.2004 tarihlerinde yapılan incelemeler
4 numaralı bendi gereğince sonucunda, rehin veya teminat yahut şirket veznesine hıfsolunmak üzere
yapılan inceleme vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olduğu 
tarihleri ve sonuçları tahkik ve kayıtlara uygunluğu 

: tespit edilmiştir.

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve 
bunlar hakkında yapılan işlemler : Herhangi bir şikayet ve yolsuzluk intikali olmamıştır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 1.1.2003-31.12.2003 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu,
ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş
bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2003 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın
anılan tarihteki mali durumunu, 1.1.2003-31.12.2003 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını
gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. 
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibrasını oylarınıza arz ederiz.

Denetçiler 

Kazım Murat Ağılönü Senar Akkuş Nurgün Özdeş
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
68. Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi

Tarih : 11 Mayıs 2004

Yer : İş Kuleleri, Kule 3 IV. Levent - İstanbul

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi.

2. Şirketimizin 2003 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Okunması.

3. 2003 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Onayı, Yönetim Kurulu Üyeleri

ve Denetçilerin İbrası.

4. 2003 Yılı Kârının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması.

5. İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi. 

7. Denetçilerin Seçimi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması.

10. Denetçilerin Ücretlerinin Saptanması.

11. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması.



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 40 40 www.sisecam.com.tr

Düzcam Grubu

Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Fatih Tren İstasyonu Mevkii 41407 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 47 70 / Pbx 
Faks: (262) 653 43 63 - 653 49 58 
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

Yönetim ve Satış Merkezi
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent- İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 50 70 www.sisecam.com.tr 
Danışma Hattı: 0800 211 08 33
Trakya Fabrikası
Büyükkarıştıran Mevkii, P.K. 98, 39760 Lüleburgaz - Kırklareli Tel: (288) 400 80 00 
Faks: (288) 417 31 26 - 436 12 11
Trakya Otocam Fabrikası
Büyükkarıştıran Mevkii, P.K. 28, 39760 Lüleburgaz - Kırklareli Tel: (288) 400 80 00 
Faks: (288) 436 22 30 www.trakyaotocam.com.tr 
Mersin Fabrikası
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Nacarlı Köyü Mevkii P.K. 40, 33400 Tarsus - Mersin 
Tel: (324) 676 40 70 / Pbx Faks: (324) 676 40 73 - 676 40 04

Cam Ev Eşyası Grubu

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 
Tuzla Fabrikası
Fabrikalar Cad. No: 2, 34940 Tuzla - İstanbul Tel: (216) 395 19 50 Faks: (216) 395 27 94
Eskişehir Fabrikası
Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı 26110 Eskişehir Tel: (222) 236 11 60 
Faks: (222) 236 09 48 

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

Yönetim ve Satış Merkezi
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent-İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 50 49 www.sisecam.com.tr
Kırklareli Fabrikası
Büyükkarıştıran Mevkii, Muratlı Sapağı P.K. 40 39760 Lüleburgaz - Kırklareli Tel: (288) 436 26 56 
Faks: (288) 436 26 76
Mersin Fabrikası
Tekke Köyü Civarı P.K 607, 33004 Mersin Tel: (324) 454 02 00 Faks: (324) 454 02 16
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

Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde 26110 Eskişehir Tel: (222) 236 14 00 Faks: 222) 236 12 04 
Paşabahçe 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 
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 
Ankara Asfaltı İçmeler Mevkii 39947 Tuzla - İstanbul Tel: (216) 395 54 73 Faks: (216) 395 54 30 magaza@sisecam.com.tr
Paşabahçe Posuda Ltd.
1.Steklozavodskoe St. Bor-3, 606443, Nizhegorodskaya 061 Rusya Tel: (7 831) 592 85 16 
Faks: (7 831) 592 64 29
Paşabahçe 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.Ş. 
Yönetim ve Satış Merkezi
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 57 60 www.sisecam.com.tr

Topkapı Fabrikası
Davutpaşa Kışla Cad. No: 56, 34020 Topkapı - İstanbul Tel: (212) 482 44 00 / Pbx 
Faks: (212) 482 44 33
Çayırova Fabrikası
Çayırova, 41410 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 38 05 Faks: (262) 653 61 82
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Mersin Fabrikası
Tekke Yolu Civarı P.K. 612, 33004 Mersin Tel: (324) 454 00 12 Faks: (324) 454 00 28 - 29

Ferro Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı üzeri 40 Km., 41410 Çayırova/Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 42 60 - 653 85 50 
Faks: (262) 653 41 60 - 653 18 52 www.ferrodokum.com.tr
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Çayırova, 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. 

Moskova Ofisi
Prechistenski Per. D.5 119034 Moskova - Rusya Tel: (7 095) 201 21 45 - 201 45 57 ruscam@imm.ru
Cam Ambalaj Fabrikası
Gagarin Street, 72 Gorohovets City, Vladimir - Rusya Tel: (7 092) 382 38 46

S.S. Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası 
Mtskheta Rayon, Ksani Village - Gurcistan Tel: (995) 32 973 423 - 32 941 584 Faks: (995) 32 973 425

Kimyasallar Grubu

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Çayırova, P.K. 62, 41420 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 71 80/4 Hat - 653 26 95 / 4 Hat 
Faks: (262) 653 19 91 - 653 26 57 www.camelyaf.com.tr
Camiş Egypt Mining Co. Ltd.
Corner Road 254/206, Digla - Maadi, Kahire - Mısır Tel: (202) 519 82 36 Faks: (202) 519 82 37
Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktor Grubu A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 58 58 elektrik@sisecam.com.tr
Camiş Madencilik A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 58 77 rnaden@sisecam.com.tr
Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent- İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 58 77 www.sisecam.com.tr
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.
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.Ş. 

Yönetim ve Satış Merkezi
İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 58 60 www.sisecam.com.tr
Soda Fabrikası
Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654, 33004 Mersin Tel: (324) 241 66 00
Faks:(324) 451 28 50-221 90 15 www.sodakrom.com
Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası
P.K. 421, 33003 Kazanlı - Mersin Tel: (324) 241 66 00 Faks: (324) 451 28 52 - 451 34 40 www.sodakrom.com

Şişecam Bulgaria Ltd.
General Stoletov 5, 9002 Varna - Bulgaristan Tel: (359 52) 601 092 Faks: (359 52) 608 964 
sisecam_Bulgaria@yahoo.com
Şişecam China Ltd.
Level 25, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central Hong Kong SAR Tel: (852) 2 736 02 08 
sisecamhkg@sisecam.com.cn
Sisecam (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Unit 1106, 11th Floor Office Tower Shanghai Times Square, 93 Huaihai Zhong Lu Shangai, Çin 
Tel: (86 21) 6391 0352 - 3308 0244 Faks: (86 21) 6391 0354 sisecamsha@sisecam.com.cn.

Guangzhou Temsilciliği
Rm 1108, East Tower, 122 Guangzhou Int. Commercial Center, Tian He Ti Yu Dong Road, 510620 Guangzhou, 
Çin Tel: (86 20) 3887 0854 - 3887 0864 Faks: (86 20) 3887 0874
sisecamhkg@sisecam.com.cn

Hizmet Kuruluşları

Cam Pazarlama A.Ş.
İstiklal Cad. No. 314, 34430 Beyoğlu - İstanbul Tel: (212) 313 47 00/Pbx Faks: (212) 313 48 04
www.sisecam.com.tr
Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
İstiklal Cad. No. 314, 34430 Beyoğlu - İstanbul Tel: (212) 313 47 00 / Pbx Faks: (212) 313 48 84 - 85
www.sisecam.com.tr
Camiş Ltd.
Lord Coutanche House 66 - 68 Esplanade, St.Helier Jersey C.Islands - England Tel: (441) 534 59 950 
Faks: (441) 534 58 710
Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2 34330, 4. Levent - İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 51 79
www.sisecam.com.tr
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