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fiiflecam (Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.)

ana faaliyet alanlar› cam ve inorganik kimyasallar

üretimi olan bir Topluluktur. Cam›n tüm temel

alanlar›n› (düzcam, cam ev eflyas›, cam ambalaj,

cam elyaf›) ve soda/krom bilefliklerini kapsayan

ihtisaslaflmas›yla, faaliyet sahalar›nda güçlü ve lider

bir konumdad›r.

1935 y›l›nda Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye ‹fl Bankas› taraf›ndan kurulan fiiflecam, 2001 y›l›nda

66. faaliyet dönemini tamamlam›flt›r. Bu süre içinde fiiflecam, önce ülkenin tüm temel cam ürünleri

gereksinimini karfl›lam›fl, "pazar›m›z dünyad›r" ilkesi do¤rultusunda 1960'lardan itibaren güçlü bir

biçimde dünya pazarlar›na girmifl, 1970 ve 1980’lerde faaliyetlerini çeflitlendirmifl ve h›zl› bir büyüme

gerçeklefltirmifltir.

fiiflecam Toplulu¤u bugün, 1 milyar US$ konsolide sat›fllar›, 400 milyon US$ ihracat›, 12.400 çal›flan›,

ihtisaslaflmas› ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile sahas›nda Avrupa'n›n ve dünyan›n seçkin

üreticileri aras›nda yer almaktad›r. Faaliyetlerinin boyutlar› itibariyle dünya üçüncülü¤ü ile onunculu¤u

aras›nda bulunan konumu bunun en aç›k kan›t›d›r.

fiiflecam'› bugünlere tafl›yan ça¤dafl yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaflma düzeyi,

pazara ve Ar-Ge'ye odakl›l›k gibi hususlar, gelece¤in daha güçlü fiiflecam'›n›n da temel dayanaklar›n›

oluflturmaktad›r. Topluluk, "faaliyet alanlar›nda çevre ülkeleri kapsayan hayati co¤rafyan›n lider üreticisi

olma" vizyonunu bu temeller üzerinde gerçeklefltirmeyi hedeflemektedir.

Son y›llarda baflta Bulgaristan, Gürcistan ve M›s›r'da olmak üzere yap›lan yat›r›mlar, di¤er baz›

ülkelerde planlama aflamas›nda bulunan giriflimler, de¤inilen misyonun gerçeklefltirilmesinde önemli

ad›mlar› oluflturmaktad›r. Günümüzün globalleflme koflullar›nda, özellikle faaliyet sahas›n›n sayg›n

kurulufllar› ile gerçeklefltirmekte oldu¤u ortak giriflim ve stratejik iflbirlikleri, fiiflecam’›n parlak

gelece¤inin yap› tafllar› olarak alg›lanmal›d›r.

Toplulu¤un, ana flirket fiiflecam’›n yan› s›ra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve

Camifl Lojistik flirketlerinin hisse senetleri de ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem

görmektedir. Tüm faaliyetlerin zaman içinde halka aç›larak sermaye taban›n›n geniflletilmesi

fiiflecam’›n temel hedefleri aras›ndad›r.
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yeni bir 
bafllang›ç

“Bütün Camlar Bir Arada...”

fiiflecam’›n tüm flirketleri ve faaliyetleri
2001 y›l› Mart-Haziran döneminde ‹fl
Kuleleri’ne tafl›nd›. Kule 3 Toplulu¤un
yeni evini oluflturdu. Topluluk böylece
‹fl Grubu’nun bir üyesi olarak da ayn›
ortamda yerini alm›fl oldu.

Önemli avantajlar ve sinerjiler yaratmas›
öngörülen bu relokasyon kamuoyuna
"Bütün Camlar Bir Arada" esprisi içinde
verilen bas›n ilanlar›yla duyuruldu.
Esprinin hilaf›na Kimyasallar Grubu da
flüphesiz ‘tüm unsurlar› ayn› çat› alt›na
toplama’ sürecinin bir parças›yd›.

Yeni milenyumun ilk y›l›na rastlayan bu
de¤iflim fiiflecam Toplulu¤u için ‘yeni
bir bafllang›ç’ ifade etmekte, gücünü ve
performans›n› yükseltmek için etkin bir
platform oluflturmaktad›r.



göstergeler 
konsolide
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31 Aral›k 2001 ve 2000 ‹tibariyle UMS’na Göre Haz›rlanm›fl Konsolide Bilançolar* 

2001 2000

TL US$ TL US$

Dönen varl›klar 536 372 606 421

Duran varl›klar 2.030 1.410 2.071 1.439

Aktif toplam› 2.566 1.782 2.677 1.860

K›sa vadeli yabanc› kaynaklar 325 226 444 309

Uzun vadeli yabanc› kaynaklar 448 311 389 270

Az›nl›k paylar› 791 549 817 568

Özkaynaklar 1.002 696 1.027 713

Pasif toplam› 2.566 1.782 2.677 1.860

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait UMS’na Göre Haz›rlanm›fl Konsolide Gelir Tablolar›* 

2001 2000

TL US$ TL US$

Net sat›fllar 1.377 957 1.269 881

Sat›fllar›n maliyeti 873 607 919 638

Brüt kar 504 350 350 243

Faaliyet giderleri 265 184 305 212

Faaliyet kar› 239 166 45 31

Finansman giderleri (net) 307 213 62 43

Di¤er giderler (net) 56 39 9 7

Türk Vergi Mevzuat›’na göre vergi karfl›l›¤› 34 24 32 22

Parasal kazanç 262 182 96 67

Az›nl›k paylar› ve ertelenmifl vergi karfl›l›¤› öncesi kar 104 72 38 26

UMS 12’ye göre ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 141 98 33 23

Az›nl›k paylar› 18 13 (3) (2)

Net kar / (zarar) (19) (13) 2 1

Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) 445 309 132 91

Amortismanlar 148 103 150 104

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 593 412 282 195

‹flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 275 191 159 110

Net finansal borçlar 277 192 322 224

Finansal Rasyolar

2001 2000 1999 1998

Dönen varl›klar / K›sa vadeli yabanc› kaynaklar 1,65 1,36 1,41 1,44

Yabanc› kaynaklar toplam› / Aktif toplam› 0,30 0,31 0,32 0,35

Yabanc› kaynaklar toplam› / (Özkayn.+Az›nl›k paylar›) 0,43 0,45 0,47 0,54

Net finansal borçlar / Aktif toplam› 0,11 0,12 0,16 0,19

Brüt kar / Net sat›fllar 0,37 0,28 0,32 0,32

Faaliyet kar› / Net sat›fllar 0,17 0,04 0,01 0,09

FVÖK / Net sat›fllar 0,32 0,10 0,20 0,16

FAVÖK / Net sat›fllar 0,43 0,22 0,33 0,26

Net finansal borçlar / FAVÖK 0,47 1,14 1,11 1,35

*Tutarlar, Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile, trilyon TL ve milyon US$ olarak ifade edilmifltir.

03



Ekonomik Durum

Türkiye’nin 1990’l› y›llar›n sonlar›nda sürdürülemez
noktaya gelen makro ekonomik dengesizliklerini
düzeltmek ve kurumsal yap›s›n› yenilemek amac›yla
2000 y›l› bafl›nda uygulamaya konulan kur ç›pas›na dayal›
ekonomik program Kas›m 2000’den itibaren a¤›r bir
güven kayb›na u¤ram›fl, TL’dan kaç›fl›n h›zlanmas›
karfl›s›nda serbest kur sistemine geçilmesiyle de fiubat
2001’de son bulmufltur. 

2001’in May›s ay›nda uygulamaya konulan üç y›ll›k
"Güçlü Ekonomiye Geçifl" program› çerçevesinde krizden
ç›k›fl ve yeniden yap›lanma sürecini yaflamaktay›z.
Geçmifl y›llar›n birikimi olan a¤›r borç yükünü yönetmek
ve ödemek bu yeniden yap›lanma sürecinin daha sanc›l›
geçmesine neden olmaktad›r. Yaflanan krizlerin olumsuz
etkilerinin reel kesime de yans›yarak belirginleflmesi
sonucu Türk ekonomisi küçülme sürecine girmifltir.
Nitekim, 2001’de reel GSMH %9,4 oran›nda daral›rken,
kifli bafl›na gelir 3.000 US$’lardan 2.000 US$’lara
gerilemifltir. 2000’de %30’lara inen enflasyon tekrar 
%70-80’lere yükselmifl, dalgal› kura geçiflin ilk aylar›nda
TL %100’ün üzerinde de¤er kaybetmifltir. 

2001 sonlar›nda sa¤lanan ek IMF deste¤i ile 2002 borç
çevrimi sorununun afl›lmas› ve program›n kararl›l›k içinde
uygulanmas›n›n yaratt›¤› olumlu hava sonucunda faizler
düflme e¤ilimine girmifl, TL de¤erlenmeye bafllam›flt›r.
2002’nin ilk aylar›nda TL’daki de¤erlenme ve iç talepteki
durgunlu¤un katk›s›yla enflasyon da düflme e¤ilimine
girmifltir. Ancak, enflasyonun düflmesine katk› sa¤layan
iç talep durgunlu¤u ve TL’daki de¤erlenme ayn›
zamanda en önemli ekonomik sorunlar›m›z›
oluflturmaktad›r. 

Türkiye büyümek zorundad›r. Türkiye ihracat›n› art›rmak
zorundad›r. Önümüzdeki y›llarda kamu kesimi
harcamalar›n›n belirleyici rol oynad›¤› bir büyüme
beklenmemelidir. Dolay›s›yla toparlanma özel kesim
yat›r›m ve tüketiminde art›fl sa¤lanmas›yla

bafllat›labilecek ve sürdürülebilecektir. Bu nedenle,
enflasyonu düflürme çabalar›yla birlikte büyümeyi
tetikleyici tedbirler üzerinde önemle durulmal›d›r. Bu
çerçevede kamu kesiminde mali disiplin sürdürülürken
reel faizlerin daha makul seviyelere çekilmesi büyük
yarar sa¤layacakt›r.

Dünya ekonomik konjonktürünün, özellikle 11 Eylül
terörist sald›r›lar›ndan sonra daha da olumsuza dönmesi
global ekonomide iyileflmeyi geciktirmifltir. Nitekim 2001
y›l›nda dünya ticaret hacmi h›zla yavafllam›fl, büyüme ise
%1,7 düzeyinde gerçekleflmifltir. ABD baflta olmak
üzere 2001 y›l›nda sanayileflmifl ülkelerde yap›lan faiz
indirimleri ve düflen petrol fiyatlar› paralelinde 2002
y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren global ekonominin
toparlanmas› beklenmektedir.

Her fleye ra¤men Türkiye, dünyan›n yirminci büyük
ekonomisi olarak 2001 y›l›nda AB üyeli¤ine yönelik
önemli ad›mlar atm›flt›r. AB, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesini,
Türkiye de Ulusal Program›n› aç›klam›flt›r. AB’nin
Kopenhag kriterlerine uyum için gerekli düzenlemeler
h›zla yap›lmaktad›r. Y›l sonundan itibaren ortakl›k
müzakerelerine bafllanabildi¤i takdirde, bunun ülkemizi
flüphesiz her bak›mdan olumlu etkilemesi ve
geliflmesine ivme kazand›rmas› söz konusu olacakt›r.

Finansal Sonuçlar

fiiflecam Toplulu¤u’nun 2001 faaliyet sonuçlar›n› yukar›da
özetlenen ola¤and›fl› ekonomik koflullar çerçevesinde
de¤erlendirmek gerekmektedir. Konu sadece
ekonominin genelindeki %9,4 düzeyinde küçülme de¤il,
sektörel bazdaki ciddi daralmalard›r. Nitekim, 2001
y›l›nda dayan›kl› tüketim mallar›nda %-30,4, bina
inflaatlar›nda %-20 ve otomotiv yurtiçi talebinde %-70
gibi çok çarp›c› olumsuzluklar yaflanm›flt›r.

Bu koflullar alt›nda ülkenin önde gelen sanayi gruplar›
üçte bire varan ölçülerde küçülürken, fiiflecam flartlar›n
elverdi¤i en iyi sonuçlar› elde etmifltir. Yüksek rekabet

ortaklara 
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mesaj
Çok olumsuz yurtiçi ekonomik konjonktüre ra¤men, mümkün olan en iyi
sonuçlar elde edilmifltir. Faaliyetlerimizin ihracat odakl› olmas›n›n avantaj› bir
kez daha kan›tlanm›flt›r.



gücümüz, ihracat odakl›l›¤›m›z ve al›nan çeflitli önlemler
bunda temel rol oynam›flt›r. Kriz ortam›na ra¤men yurtiçi
pazar pay›m›z› daha da art›rabilmifl oldu¤umuzu, burada
çok önemli bir olumluluk olarak özellikle belirtmek
isteriz. 

Enflasyon muhasebesi (UMS 29) çerçevesinde
haz›rlanan konsolide verilere göre faaliyet sonuçlar›m›z
flöyle bir görünüm sergilemektedir:

• 2001 y›l›nda konsolide net sat›fllar›m›z, devalüasyonun
enflasyonun üzerinde gerçekleflmesine ra¤men dolar
baz›nda %8,6 artarak 957 milyon US$ olmufltur.
‹hracat›m›z ise %6,5 artarak 395 milyon US$’a
yükselmifl, toplam sat›fllardaki pay› rekor %41 oran›na
ulaflm›flt›r.

• Toplam cam üretimimiz, özellikle yaflanan grevin
etkisiyle %5,6 gerileyerek 1.4 milyon ton düzeyinde
kalm›fl, kimyasallar üretimimiz ise yaklafl›k 1 milyon ton
düzeylerindeki yerini korumufltur.

• Finansal göstergelerimizdeki iyileflmeler ve güçlü fon
yaratma yetene¤imiz devam etmifltir. ‹flletme
faaliyetlerinden elde edilen nakit %74 art›flla 191 milyon
US$, faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) %239 art›flla 309
milyon US$, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
%111 art›flla 412 milyon US$ olarak gerçekleflmifltir. Brüt
kar marj›m›z %37, FVÖK marj›m›z %32 ve FAVÖK marj›m›z
%43 ile çok yüksek düzeylere ulaflm›flt›r. Net finansal
borçlar›m›z ise %14 azal›flla 192 milyon US$’a gerilemifltir.

• Tüm Toplulukta sürekli gündemde tutulan verimlili¤i
art›rma ve rasyonelleflme gayretlerinin bir sonucu olarak,
toplam iflgücümüz %4,3 daha azalt›larak 12.400'e
indirilmifltir.

• Ekonomik geliflmelerin bir gere¤i olarak toplam yat›r›m
harcamalar›m›zda k›s›tlamalara gidilmifl ve 91 milyon US$
düzeyinde gerçekleflmifltir. Bu tutar›n 53 milyon US$’›

sabit sermaye yat›r›m›, kalan› portföy yat›r›m› niteli¤indedir.
Sabit sermaye yat›r›mlar›m›z kapsam›nda, Cam Elyaf’›n
tevsi projesi Ocak ay›nda, Anadolu Cam’›n Topkap› C
f›r›n› yenileme projesi Temmuz ay›nda ve Camifl
Madencilik’in Kurucaflile kuvarsit kumu projesi ise y›l
sonunda iflletmeye al›nm›flt›r. Rusya’da
gerçeklefltirmekte oldu¤umuz cam ambalaj tesisi
yat›r›m› tamamlanmak üzeredir. Yurtd›fl›nda s›f›rdan
kurdu¤umuz ilk tesis olmas› nedeniyle Ruscam
projesinin Toplulu¤umuz için çok özel bir anlam ifade
etti¤ini belirtmek isteriz.

Öte yandan, 2001 y›l›n›n ola¤and›fl› ekonomik koflullar›,
tüm faaliyetlerin her zamankinden daha büyük bir özenle
yürütülmesini gerektirmifl ve gerekenler de yap›lm›flt›r.
Özellikle sat›fl, sat›fl koflullar›, da¤›t›m, maliyet, lojistik,
finansman ve giderler konusunda yo¤un gayretler
gösterilmifl ve çeflitli önlemler al›nm›flt›r. Bunlar›n getirisi
faaliyet sonuçlar›m›za gelecek y›llarda daha genifl ölçüde
yans›yacakt›r.

Geçen y›l duyurdu¤umuz, Tezsan’›n dönüfltürülmesiyle
oluflturulan Camifl Lojistik ve kal›p faaliyetimizin ortak
giriflime dönüfltürülmesiyle oluflturulan Omco
flirketlerimiz beklentilerin de ötesinde olumlu bir geliflme
göstermifllerdir. Cam ev eflyas› faaliyetimiz yo¤un
yeniden yap›lanma sürecini devam ettirmifl ve olumlu
sonuçlar›n› almaya bafllam›flt›r. Giderek yayg›nlaflan ve
büyük be¤eni toplayan yeni konsept Paflabahçe
Ma¤azalar› de¤iflimin sadece küçük bir yans›mas›d›r. Bu
önemli faaliyetimizin Topluluk sonuçlar›na gereken
katk›y› yapabilmesi için 2002 y›l›nda da hiçbir
fedakarl›ktan kaç›n›lmayacakt›r.

Faaliyetlerimiz aç›s›ndan geçen y›l›n en önemli
geliflmelerinden birisi cam kesimi için imzalad›¤›m›z iki y›ll›k
toplu ifl sözleflmesi olmufltur. Grev nedeniyle toplam 16
günlük üretim kayb›na yol açsa da, sonunda ilk kez
Toplulu¤un rekabet gücünün korunmas›n› gözeten, önünü
açan ve gerçekçi bir anlaflma sa¤lanabilmifl olmas›ndan
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Toplulu¤un güçlü fon yaratma yetene¤i aynen korunmufl, mali gücü ise daha da
pekifltirilmifltir. Al›nan önlemlerin sonuçlar› gelecek y›llar›n performans›na daha
genifl ölçüde yans›yacakt›r.



dolay› mutluyuz. Endüstri iliflkilerinde tüm taraflar›n ç›kar›n›
optimize eden böyle bir yaklafl›m içine girilebilmifl olmas›n›,
büyük bir ‘aflama’ ve gelecek için önemli bir güvence
olarak de¤erlendirmek do¤ru olacakt›r.

Faaliyetlerimiz üzerindeki etkisi bak›m›ndan burada
özellikle bir hususu vurgulamak istiyoruz. Kamunun son
dönemde kendi bütçe dengelerini gözeterek, yak›tlar ve
do¤al gaz ile elektri¤i afl›r› vergilendirdi¤i veya
fiyatland›rd›¤›; yüksek sosyal sigorta primleri suretiyle
eme¤i pahal›laflt›rd›¤› dikkat çekmektedir. Art›k
gümrüksüz bir ortamda faaliyet gösteren sanayimizin
maliyetlerinde vergi geliri amaçl› haks›z yükselmelere yol
açan bu uygulamalar›n düzeltilmesi, uluslararas› rekabet
gücümüz aç›s›ndan çok büyük önem tafl›maktad›r. 

Gelece¤e Bak›fl

fiiflecam, flartlar ne olursa olsun, güçlü ve gelece¤e
güvenle bakan bir Topluluktur. Ana faaliyet sahalar› olan
cam ve inorganik kimyasallardaki ihtisaslaflmas› ve
birikimiyle, pazar hakimiyetiyle, teknolojisiyle, insan
gücüyle ve ça¤dafl yönetim anlay›fl›yla bunun için gerekli
tüm altyap›ya sahiptir. Mükemmeliyetçi tutumundan
kaynaklanan rekabet gücü ve d›fla aç›kl›¤› onu krizlere
karfl› dayan›kl› ve esnek k›lmaktad›r.

fiiflecam faaliyetlerini, ‘liderli¤ini hayati co¤rafyas›na
tafl›ma ve dünya pazarlar›nda daha yüksek paya ve
etkinli¤e ulaflma’ vizyonu do¤rultusunda sürdürme azim
ve kararl›l›¤› içindedir. K›sa vadeli ekonomik
dalgalanmalar›n bu iddiadan sapma yönünde herhangi bir
etkisi kesinlikle söz konusu olmayacakt›r. Halen
gelifltirmekte oldu¤umuz yeni yurtd›fl› iflbirlikleri ve
projeler bunun en aç›k kan›t›d›r. 2002 y›l›nda
yürütece¤imiz yat›r›mlar›n tutar› önceki y›l›n üç kat›na
ulaflmaktad›r. Bu yat›r›mlarla hem üretim gücümüz
artacak, hem de sektördeki etkinli¤imiz ve konumumuz
daha da pekifltirilmifl olacakt›r.

2002 y›l›n›n ekonomimiz için zor bir ‘geçifl dönemi’
olaca¤› art›k herkesçe kabul edilmektedir. Yaflanan
büyük daralmadan sonra ekonominin tekrar büyüme
trendini yakalamakta zorlanaca¤› anlafl›lmaktad›r.
fiüphesiz, yap›sal reformlar›n oturmas› ve
uygulamalar›n›n benimsenerek sonuçlar›n›n al›nmas›,
güvenin yeniden oluflmas›n› sa¤layacak en önemli
hususlard›r. Bu bak›mdan ekonomide hedeflenen %3
büyümeye ulafl›labilmesi bizim de en samimi
temennimizdir.  

Ancak, bir husustan hiç flüphe edilmemelidir: fiiflecam
güçlü performans›n› 2002 y›l›nda da art›rarak
sürdürecektir. Yukar›da de¤erlendirdi¤imiz tüm nitelikleri
ve yetenekleri çerçevesinde Toplulu¤umuzu adeta
‘baflar›ya odaklanm›fl’ bir kurum olarak tan›mlamak
mümkündür. Buna içtenlikle inan›yor ve güven
duyuyoruz.

Kullan›lan teknolojiler ne kadar ileri olursa olsun,
kurumlar›n en önemli güç kayna¤› her zaman için
çal›flanlar›d›r. Bu kaynak ‘fark›n›’ özellikle zor dönemlerde
ortaya koyar ve ‘fark yarat›r’. ‹flte fiiflecam; nitelikli,
‘cama can katan’ ve fedakâr böyle bir insan gücüne
sahip olmaktan dolay› gerçekten de çok flansl› bir
kurumdur. Fark› çal›flanlar›n›n bu hasleti yaratmaktad›r ve
yaratacakt›r. Duydu¤umuz güvenin temel dayana¤›
budur.

Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda gelece¤e umutla ve güvenle
bakmaya devam ediyor, yaflanan s›k›nt›lar› ise olumlu
beklentilerimizin sa¤lam temelini oluflturacak f›rsatlar
olarak de¤erlendiriyoruz.

H. Ersin Özince A. Do¤an Ar›kan
Yönetim Kurulu Baflkan› Yönetim Kurulu Bflk. Vekili-

Genel Müdür 

ortaklara
mesaj
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Ana faaliyet sahalar›m›za iliflkin büyüme ve liderlik vizyonumuz kararl›l›kla
sürdürülmektedir. Halen gelifltirilmekte olan iflbirlikleri ve yürütülmekte olan
yat›r›mlar bunun en aç›k göstergeleridir.



H. Ersin Özince 
Baflkan (1)

S›rr› Erkan** 
Üye (4)

Zafer Memiflo¤lu***
Üye (7)

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

Suat ‹nce*
Üye (5)

Fevzi Onat 
Üye (8)

Alpaslan Ak›nc› 
Üye (3) 

Mahmut Magemizo¤lu
Üye (6) 

Turgay Tanes 
Üye (9)

* Suat ‹nce, 23.03.2001 tarihinde, A.Cezmi Kartay’›n yerine seçilmifltir.
** S›rr› Erkan, 30.07.2001 tarihinde, Mahir Bayyurdo¤lu’nun (23.03.2001-30.07.2001) yerine seçilmifltir.

*** Zafer Memiflo¤lu, 30.10.2001 tarihinde, H.‹brahim Çiftçi’nin yerine seçilmifltir. 

yönetim
kurulu
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2001 y›l› dünyada 1974-1975
döneminden beri görülen en ciddi
ekonomik durgunlu¤a sahne
olmufltur. Düzcam sektörü, Amerika
ve Avrupa’daki ekonomik durgunluk
ve bu do¤rultuda inflaat ve otomotiv
sektöründeki ciddi daralmalar sonucu
olumsuz etkilenmifltir. Ancak sektör
canl›l›¤›n› gene de korumufl, büyük
düzcam flirketleri aras›nda yo¤un
rekabet devam etmifltir. Dünya
düzcam flirketleri hedef ve
stratejilerini, da¤›t›m kanallar›n›
gelifltirme, maliyet düflürme ve
verimlilik art›rma, co¤rafi yay›lma ile
büyümeyi sürdürme, Ar-Ge
faaliyetleri ve yeni ürünler konular›na
odaklam›fllard›r.

Türkiye’de ise yaflanan ekonomik
kriz, Düzcam Grubu’nun girdi verdi¤i
inflaat, otomotiv, beyaz eflya ve
mobilya sektörlerinde çok ciddi
daralmalara neden olmufltur.
Düzcam Grubu, yurtiçindeki bu
daralmalara ra¤men ihracata a¤›rl›k
vermifl, bunun yan› s›ra etkin lojistik
yönetimi, maliyet düflürme ve
verimlilik faaliyetleri ile 2001 y›l›n›

baflar›l› bir flekilde bitirmifltir. 
‹nflaat sektörü, y›l›n ilk dokuz ayl›k
döneminde ekonomideki daralmaya
paralel olarak %7,5 oran›nda
küçülmüfltür. Belediyeler taraf›ndan
verilen yap› ruhsatl› inflaat say›s›nda
%8,2, yap› kullanma izin belgeli
inflaat say›s›nda ise %14,3'lük düflüfl
gerçekleflmifltir. 2002 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan itibaren ekonomideki
canlanmay› takiben sektörde de
canlanma beklenmektedir. 

Otomotivde yurtiçi pazar, 2001
y›l›nda talepteki afl›r› daralma sonucu
%70 gibi önemli bir oranda
küçülmüfltür. Buna karfl›n toplam
motorlu araçlar ihracat›n›n 2000 y›l›na
oranla %65 seviyesinde art›fl
göstermesi, otomotiv üretimini
k›smen destekleyerek üretimdeki
gerilemenin %37 ile s›n›rl› kalmas›n›
sa¤lam›flt›r.

Türkiye’de kifli bafl›na düflen
otomobil say›s› (1.000 kifliye 67 adet),
AB ülkeleri (1.000 kifliye 435 adet)
ve dünya (1.000 kifliye 91 adet)
ortalamalar›n›n alt›nda kalmaktad›r.
Türkiye’de kifli bafl›na düflen
otomobil sahipli¤inin düflük seviyede
olmas›, Türk otomotiv sanayiinin
önemli bir potansiyel içerdi¤ini
göstermektedir. Bunun yan› s›ra,
sektördeki büyük üretici firmalar
ihracata yönelmekte ve mevcut
kapasitelerinde art›fla gitmektedir. 

Beyaz eflya sektöründe ise, 2001
y›l›nda iç piyasada %38,2 oran›nda
bir daralma yaflanm›flt›r. Buna karfl›l›k
beyaz eflya üreten büyük firmalar,
dünyadaki geliflmeler paralelinde
ürün çeflitlili¤ini ve performanslar›n›
art›rarak ihracata yönelmifllerdir.

Nitekim, 2001 y›l› toplam beyaz eflya
ihracat›nda %41,4 düzeyinde bir art›fl
gerçekleflmifltir. Cam ‹flleme
Fabrikas› bu do¤rultuda Arçelik ve
Vestel gibi ana firmalar›n taleplerinin
ço¤unu karfl›lar hale gelmifltir. 2002
y›l›nda da hem bu firmalar›n
taleplerini karfl›lamaya hem de
temperli camlar›n ihracat›na yo¤un
bir flekilde devam edecektir.

Ekonomik daralma ve
devalüasyonun sat›fllar üzerindeki
olumsuz etkilerine ra¤men Düzcam
Grubu sat›fllar› 2001 y›l›nda de¤er
olarak önceki y›l›n düzeyini
korumufltur. Ancak maliyet
düflürme projeleri, girdi birim
fiyatlar›ndaki olumluluklar ve
finansal önlemlerin katk›lar›yla
Grubun faaliyet kar› reel olarak
artarak 57 milyon US$’a ulaflm›flt›r.

Düzcam Grubu, yurtiçinde daralan
pazar karfl›s›nda ihracata a¤›rl›k
vermifl, düzcam ve buzlucam ihracat›
234.000 ton seviyesine ulaflm›flt›r.

Konsolide Faaliyet Göstergeleri

(m US$) 2001 2000

Net sat›fllar 233 241

‹hracat 75 74

Brüt kar 95 89

Faaliyet kar› 57 42

FVÖK 95 65

FAVÖK 122 90

Aktif toplam› 611 633

Özkaynaklar 444 475

Yat›r›mlar 3 17

Çal›flan say›s› 2.149 2.270

grubu
düzcam
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2001 y›l›nda düzcam, buzlucam,
ayna, lamine, temperli camlar,
kaplamal› camlar ve otocam olmak
üzere toplam ihracat, 2000 y›l›na
göre artarak 75 milyon US$’a
yükselmifltir. Grup, %35’i Avrupa’ya
(Yunanistan, ‹talya, ‹ngiltere, ‹sveç
ve Almanya) baflta olmak üzere,

%15’i Balkanlar’a, %18’i Ortado¤u
ve Kuzey Afrika’ya olmak üzere
50’den fazla ülkeye ihracat
yapmaktad›r.

Düzcam Grubu’nun güçlü mali yap›s›,
büyümeye yönelik yurtiçi ve yurtd›fl›
projelerini gerçeklefltirmeye uygun
bir zemin teflkil etmektedir. Buna
ra¤men Grup, Türkiye’de yaflanan
ekonomik kriz nedeniyle 2001 y›l›nda
yat›r›mlar›n› durdurmufl ve nakit
ç›k›fllar›n› kontrol alt›na alm›flt›r. 2002
y›l› için ise "ülke pazar pay›n›
korumak ve bölge liderli¤i hedefini
sürdürmek" ad›na, 53,5 milyon US$
tutar›nda yurtiçi ve yurtd›fl› yat›r›m
projeleri oluflturmufltur. "Trakya Cam
2. F›r›n So¤uk Onar›m ve
Modernizasyon Projesi" ile "Trakya

Otocam Tevsi Projesi" yat›r›m
program›n›n en kapsaml› yurtiçi
unsurlar›n› meydana getirmektedir. 

Trakya Cam 2. F›r›n So¤uk Onar›m
ve Modernizasyon Projesi
çerçevesinde öngörülen teknolojik
de¤iflikliklerle gelece¤e yönelik
gerekli altyap› sa¤lanarak düzcam,
otomotiv, ayna, lamine ve kaplamal›
camlardaki hedef ve stratejileri
gerçeklefltirme olana¤› sa¤lanacakt›r.
Böylece dört float f›r›n›nda da
rekabet gücü yüksek bir düzcam
üretim altyap›s› yarat›lm›fl olacakt›r. 
Otomotiv camlar› kapsam›nda,
Trakya Otocam Fabrikas› 1990
y›l›ndan beri yapt›¤› yat›r›mlarla
pazar›n gereklerini yerine getirmifl ve
"yurtiçinde pazar pay›n› gelifltirerek

K›rklareli ve Mersin’deki float hatlar› en ileri teknolojilerle her çeflit
düzcam› baflar›yla üretmekte ve dünya pazarlar›na sunmaktad›r. 

Trakya Otocam Fabrikas›

Trakya Otocam dünya pazarlar› için Türkiye’de
üretilen global ticari araç Ford Transit Connect’in
tasar›m›na kat›lm›fl ve halen cam tedari¤ini
sürdürmektedir.    

Ça¤dafl binalar çok çeflitli ve nitelikli düzcam kullan›m›n› gerektirir. Tüm bu camlar ürün
gam›m›zda yer almakta ve yurtiçi/yurtd›fl› projelerde baflar›yla kullan›lmaktad›r. Ar-Ge
çal›flmalar›m›z ürün gam›m›z› sürekli yeni ürünlerle desteklemektedir.
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lider, yeni model ve ürünlerde
hakim, yurtd›fl› pazarda, bölgede de
etkinlik göstererek pay almak"
hedefine paralel bir geliflme
sergilemifltir. Trakya Otocam
Fabrikas›, Türkiye pazar›nda OEM
liderli¤ini korumufl ve Avrupa’n›n
birçok ülkesine OEM ve OYC
(Oto Yenileme Camlar›) pazar› amaçl›
ihracat› ile, alan›nda uzman bir
kurulufl haline gelmifltir. 

Geliflen cam teknolojilerini takip
eden Trakya Otocam Fabrikas›, 2001
y›l› içinde enkapsülasyon yat›r›m›n›
tamamlam›flt›r. Otomotiv sektöründe
Türkiye, düflük iflçilik ve yüksek
kalite düzeyi nedeniyle, üretim
maliyetleri Avrupa’da yüksek olan
baz› tip araçlar›n üretimlerine yönelik
üs olarak seçilmifltir. Trakya Otocam
Fabrikas› bu projelerde yer alacak
flekilde anlaflmalar›n› gerçeklefltirmifl
olup, 2002 y›l›nda Tevsi Projesi ile
kapasite art›r›m›na gidecek, ayr›ca
bölgesel hakimiyet stratejisini
gerçeklefltirerek Türkiye’de oldu¤u

kadar Balkanlar ve Do¤u Avrupa’daki
etkinli¤ini art›racakt›r.

Grup ayr›ca pazar hakimiyetini ve
karl›l›¤›n› korumak amac›yla yeniden
yap›land›rma projelerine devam
etmektedir. Buna ba¤l› olarak
pazarlama çal›flmalar› kapsam›nda
"müflteri teslim" uygulamas›na
geçilmifltir. Düzcam Grubu vizyonu
do¤rultusunda ayr›ca yurtd›fl› yat›r›m
projelerine yönelik çal›flmalar›n› da
sürdürmektedir.

Verimlilik art›rma ve maliyet
düflürme konular› 2001 y›l›nda da
Düzcam Grubu’nun odak
noktalar›ndan biri olmufl, 8 milyon
US$ tasarruf sa¤lanm›flt›r. Tüm
birimlerde "vazgeçilmez" olarak
düflünülen maliyet düflürme
çal›flmalar›na devam edilecek olup,
2002 - 2004 döneminde 10 milyon
US$ düzeyinde tasarrufa ulafl›lmas›
hedeflenmifltir.

Düzcamlarda Ar-Ge faaliyetlerinin
önemine paralel olarak "yeni ürün
yaratma ve pazara sunma"
çal›flmalar›na devam edilmektedir.
Bu kapsamda "mavi cam" ürünü,
ayr›ca ev ve ifl yerlerinde mekana
›fl›k ve fl›kl›k kazand›ran Lara renkli,
mavi ve somon cam tu¤la ile cam
parke pazara sunulmufltur.

21. yüzy›lda çevreye verilen önemle
birlikte enerji kullan›m norm ve
standartlar› büyük önem tafl›makta
ve tüm ülkelerde yasallaflt›r›lmakta,
üretilen pencereler yal›t›m
performans›na göre s›n›fland›r›l›p,
bulunduklar› bölgenin iklim
koflullar›na uygun çözümlerle pazara

sunulmaktad›r. Bu çerçevede çevre
dostu olan ve önemli enerji tasarrufu
sa¤layan düzcam ürünleri ülkemizde
de h›zla geliflmeye devam edecektir.
Düzcam Grubu da katma de¤eri
yüksek kaplamal› camlarla ilgili projeli
sat›fl faaliyetlerini gelifltirmek için
inflaat sektörüne yenilikçi çözüm
alternatifleri sunma gayreti içindedir.
Grup, ülkemizde yürürlü¤e giren
TSE 825 Binalarda Is› Yal›t›m

düzcam
grubu
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Buzlucam ve “Elit Glass” çeflitleri. 

Ifl›k geçirgenli¤i yüksek sera cam› kullan›m› artmakta
ve serac›l›¤› gelifltirmektedir.

Temperlenmifl düzcam ürünleri pazar› baflta beyaz eflya 
günefl kolektörleri gibi uygulamalarla genifllemektedir.



Kullan›m Standard› ve Bay›nd›rl›k Is›
Yal›t›m Yönetmeli¤i’ne paralel olarak,
2000 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
nezdinde yürüttü¤ü faaliyetler
sonucunda, 2001 y›l›nda okul
projelerinde yer alm›flt›r. Bu
kapsamda 450 adet sekiz y›ll›k
kesintisiz ilkö¤retim okuluna ait
flartnamelere 80.000 m2 Low-E cam
verilmifl olup, proje 2002 y›l›nda da
sürdürülecektir.

Düzcam Grubu 2001 y›l›nda,
yurtiçinde sektörün en önemli ihtisas
fuarlar›ndan olan ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir Yap› Fuarlar› ile Pencere
Fuar›’na stand ile kat›lm›fl ve ‹stanbul
Yap› Fuar›’nda "Amac›na En Uygun
Stand" ikincilik ödülüne lay›k
görülmüfltür. Ayr›ca, yurtd›fl›nda
Ba¤dat’da düzenlenen Türk ‹hraç
Ürünleri Fuar›'na standla kat›lm›fl ve
enerjinin verimli kullan›lmas›, yal›t›m

ve çevre konular›n› içeren kongre ve
sempozyumlarda ürünlerini
tan›tm›flt›r.

2002 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren,
dünya ve Türkiye ekonomisindeki
büyüme beklentisine paralel olarak
Düzcam Grubu da "ülkemiz pazar›nda
hakim ve bölgemizde lider firma
olmak" hedefi do¤rultusunda, güçlü
insan kayna¤› ile birlikte, yeni
ürünlerle rekabet gücünü art›rarak ve
yat›r›mlar›yla bölge ve ülkede
büyümeye devam ederek iç ve d›fl
pazarlarda konumunu güçlendirmeyi
hedeflemektedir.
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P.O.P malzemeleri düzcam kullan›m›n› yeni ürün ve yeni pazarlar yarat›lmas› suretiyle
art›r›lmas›nda önemli rol oynamaktad›r.

Flotal Ayna uygulamalar› mekanlara yepyeni
boyutlar ve zenginlik kazand›rmaktad›r.

olmak üzere duflkabini,



Dünya cam ev eflyas› pazarlar›nda

2001, durgunluk belirtilerinin bafl

gösterdi¤i bir y›l olmufltur. Do¤u

Avrupa pazarlar› yavafl ama istikrarl›

bir biçimde büyümelerini sürdürse

de, ABD ve Avrupa Birli¤i pazarlar›

genelinde büyüme gözlenmemifltir.

Güney Amerika’da, Arjantin

ekonomisinin çöküflü ile bölgenin

tamam›, Japonya’da son üç y›ld›r

süregelen ekonomik durgunluk ve

zay›flayan Japon yeni nedeniyle tüm

çevre pazarlar› olumsuz etkilenmifltir.

Özellikle büyük ekonomilerdeki

yavafllaman›n yan› s›ra 11 Eylül

olaylar› cam ev eflyas› talebinde

durgunlu¤a yol açm›flt›r. 

Dünya genelinde yaflanan ekonomik

durgunluk sonucu cam ev eflyas›

talebindeki azalma, üretimin

k›s›lmas›na, hatta rekabet gücünü

yitiren baz› Avrupa Birli¤i

üreticilerinin faaliyetlerini tümüyle

durdurmalar›na ve sektörden

çekilmelerine yol açm›flt›r. Dünya

ekonomisindeki bu olumsuz

koflullara ve dünya ticaret

hacmindeki büyüme h›z›n›n çok

yavafllamas›na ra¤men, Grup 2001

y›l›nda cam ev eflyas› ihracat›n› bir

önceki y›la göre %9 art›rarak toplam

182 milyon US$ düzeyine

ulaflt›rm›flt›r. Bu art›fl, ana ifl kolu

olan otomatik üretim cam ev eflyas›

ihracat›ndaki art›fltan

kaynaklanm›flt›r.

Yurtd›fl› pazarlara yönelik hedefler

do¤rultusunda uygulanan stratejiler,

ihracat art›fl›n› desteklemifltir. ‹kram

kesiminde güçlenme karar›n›

takiben 2001 y›l›nda, bu kesime

yönelik ürün gam› zenginlefltirilmifl

ve gerekli kanal yap›lanmas›

sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca ürün gelifltirme

h›z› art›r›lm›fl, yeni prosesler ve yeni

teknikler gelifltirilmifl ve böylece

yerleflik Bat› pazarlar›nda, özellikle

‹ngiltere, ‹talya, ‹skandinavya ve

Fransa’da pazar paylar› art›r›lm›fl,

‹ngiltere ikram kesimine güçlü bir

girifl yap›lm›flt›r. Geliflmekte olan

pazarlardan özellikle Orta ve Do¤u

Avrupa ülkeleri, Hindistan ve ‹srail

pazarlar›na gerçeklefltirilen sat›fllar

art›r›larak sürdürülmüfltür.

Kesimlerin gereksinimlerine göre

yap›land›r›lm›fl olan standart ürün

stoklar› 2001 y›l›nda sürekli

izlenerek, nitelik ve nicelik olarak

gelifltirilmifl ve bir önceki y›la göre

ev ikram kesimi için oluflturulan

standart stoktan sat›fllar %20

oran›nda art›r›lm›flt›r. Avrupa

pazarlar›nda sevkiyat h›z›n› art›rmak

ve siparifl miktarlar›na esneklik

getirebilmek amac›yla bafllat›lan

lojistik yat›r›mlar›, ilk aflamada ‹talya

ambar›yla ihracat›n artmas›na

önemli katk› sa¤lam›flt›r. 

Üretimin yaklafl›k %75’inin ihracata

yönelik oldu¤u el üretimi cam ev

eflyas› kesimi, 11 Eylül olaylar›ndan

h›zla etkilenmifl ve en büyük ihraç

pazar› ABD’deki talep daralmas›

sonucu 2001’de 15,4 milyon US$

ihracat gerçeklefltirilmifltir. 

Yurtiçi cam ev eflyas› pazar›nda ise,

2001 y›l›n›n hemen bafl›nda yaflanan

kriz tüketim hacmini olumsuz

etkilemifltir. Yüzde yirmibefl küçülen

pazarda özellikle ithal ürünlerin pay›

büyük oranda azal›rken, kriz sonras›

belirsizli¤e ra¤men, ürün

çeflitlendirmesi, fiyat art›fllar›n›n

makul düzeyde tutulmas›, y›l boyu

düzenlenen kampanya stratejileri ile

pazara arz› sürdüren Grubun yurtiçi

sat›fllar›ndaki azalma %17 düzeyinde

kalm›flt›r. 2001 y›l›nda yurtiçi da¤›t›m

kanal› yeniden yap›lanma ve

kesimlere uygun pazarlama projesi

baflar›yla uygulamaya geçirilmifltir.

Kesimlerin gereksinimlerine uygun

ürün sunumu ve genifl ürün

cam ev eflyas›
grubu

Otomatik cam ev eflyas› üretim tesislerimiz
proses çeflitlili¤i ve teknolojik becerileriyle
üstün konumdad›rlar.
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Konsolide Faaliyet Göstergeleri

(m US$) 2001 2000

Net sat›fllar 351 313

‹hracat 182 167

Brüt kar 124 75

Faaliyet kar› 40 (7)

FVÖK 93 15

FAVÖK 133 54

Aktif toplam› 574 639

Özkaynaklar 349 389

Yat›r›mlar 9 9

Çal›flan say›s› 5.267 5.529



yelpazesi ile perakende uçlara nüfuz

edilmeye bafllanm›fl, ürün gam›n›n

optimal yönetimi sa¤lanm›flt›r. 

2001 y›l›nda otomatik cam ev eflyas›

üretimi bir önceki y›la göre grev

nedeniyle %11 azalm›flt›r. Üretim

esnekli¤ini ve verimlili¤ini art›rma,

ürün gam›n› gelifltirme ve

çeflitlendirme faaliyetlerine yo¤unluk

kazand›r›lan 2001 y›l›nda, verimlilik

art›fl› %2 seviyesinde gerçekleflmifl,

300 yeni ürün pazara sunulmufltur.

Her y›l oldu¤u gibi, 2001 y›l›nda da

cam ev eflyas› ürünleri ile 

Ambiente / Frankfurt, Macef /

Milano, International Houseware

Show / Chicago gibi dünyan›n en

büyük masaüstü ürün fuarlar›na

kat›l›nm›fl ve ürün çeflitlili¤i ve

tasar›mlara gösterilen ilgi ve

be¤eniyle baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r.

Yurtiçi ve yurtd›fl› hediyelik eflya

pazarlar›na seçkin el üretimi cam ev

eflyas› ürünler sunan Denizli Cam,

ikame ürünler ve otomatik üretim

teknolojisindeki geliflmelerin

rekabetiyle her y›l biraz daha fazla

karfl›laflsa da, el üretimi tekniklerinden

kaynaklanan üretim esnekli¤i, cam

kalitesi ve tasar›m gücüyle dünya

pazarlar›nda aran›lan ve tan›nan bir

flirket olma yönünde h›zla

ilerlemektedir. Tezgah çeflitlili¤i ve

zengin ürün gam›yla geliflmifl pazarlarda

perakende zincirlerdeki raf pay›n› art›ran

flirket, 2001 y›l›nda bir f›r›n yenileme

yat›r›m›n› da gerçeklefltirmifltir.

Paflabahçe otomatik cam ev eflyas› ürünleri renk ve tasar›m çeflitlili¤i ile
tüketicilere sonsuz seçenekler sunmaktad›r. Dünya kalitesindeki bu zenginlik
tüketici için en iyi de¤eri ifade etmektedir. Ürünlerimize dünya çap›nda artan
ra¤bet bofluna de¤ildir.
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Kalite sistemlerini y›llard›r uygulayan

ve gelifltiren Paflabahçe Cam

pazarlama ve sat›fl birimleri Türkiye’de,

süreçlerin iyilefltirilmesine yönelik

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim

Sistem Belgesi’ne hak kazanan ilk

kurulufllardan biri olmufltur.

Ev kesimi masaüstü ürünleri ihtisas

ma¤azac›l›¤›nda lider konumda olan

Paflabahçe Ma¤azalar›’nda,

perakende sektöründeki geliflmeler

paralelinde 2000 y›l› sonunda

bafllat›lan yeniden yap›lanma süreci

ve ma¤azalar› iki ayr› formata

dönüfltürme projesi fiilen uygulamaya

geçirilmifltir. 2001 y›l›nda alt› ma¤aza

yeni formatlar›nda faaliyete

bafllam›flt›r. Yeni Paflabahçe

Ma¤azalar›, günlük yaflamda kullan›lan

fonksiyonel sofra ve mutfak eflyalar›n›

"Yaflam" konsepti ile ele al›rken,

fonksiyonelli¤in yan› s›ra dekorasyon

ve koleksiyon amaçl› kullan›lan

tasar›m a¤›rl›kl› ürünleri "Butik"

konseptiyle sunmaktad›r. Ma¤azac›l›k

anlay›fl›n›n bütünüyle yenilendi¤i

Paflabahçe’de, fonksiyonelli¤in yan›

s›ra ça¤dafl çizgilere, modern sofra ve

mutfaklar›n de¤iflen gereksinimlerine

a¤›rl›k verilmekte, ürün yelpazesi daha

bütünsel bir yaklafl›mla

yenilenmektedir. Yeni Paflabahçe

Ma¤azalar›’nda "entegre bir zevk ve

yaflam tarz›" sunulurken, tümüyle

Paflabahçe Ma¤azalar›’na özel olarak

üretilen cam ürünler, bu yaklafl›mla

masaüstü ve mutfak ürünleri ile

zenginlefltirilerek müflterilere

sunulmaktad›r.

Ekonomik kriz ve ülke imalat

sanayiindeki durgunluk sonucu, 2001

y›l›nda ka¤›t karton ambalaj

sektöründe yaklafl›k %7’lik bir

küçülme yaflanm›flt›r. Ülkemiz

tüketici ve tafl›ma ambalaj (ofset,

flekso ve oluklu) sektörünün önde

gelen üreticilerinden olan Camifl

Ambalaj sat›fllar›nda ise 2001

y›l›ndaki azalma bir önceki y›la göre

sadece %3 düzeyinde kalm›flt›r.

Pazarlama ve sat›fl faaliyetlerini

Topluluk içi ve Topluluk d›fl› sat›fllarla

yo¤unlaflt›ran flirket, cam›n yan› s›ra

baflta seramik, g›da-içecek, temizlik

ve yafl sebze-meyve sektörleri olmak

üzere di¤er sektörlerden giderek

daha fazla pay almaktad›r. Camifl

Ambalaj, yarat›c›, özgün ve

fonksiyonel ambalaj tasar›mlar›yla

2001 y›l›nda Türkiye’de TSE Alt›n

Ambalaj yar›flmas›nda iki adet Alt›n

Ambalaj Ödülü, World Star Ambalaj

yar›flmas›nda da bir adet World Star

Ödülü almaya hak kazanm›flt›r. 

Genel beklentilerin 2001 y›l›na oranla

daha olumlu oldu¤u 2002 y›l›nda,

otomatik cam ev eflyas› yurtiçi

sat›fllar›nda ülke büyüme hedeflerine

paralel bir büyümeyi hedefleyen

Cam Ev Eflyas› Grubu, pazara

penetrasyon ve kesimlere uygun

pazarlama uygulamalar›n›

yo¤unlaflt›rma stratejilerini

cam ev eflyas›
grubu
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Denizli Cam’›n el yap›m› ürünleri cam
güzellikleriyle dünya pazarlar›nda tercih

Camifl Ambalaj’›n üretti¤i “Palmolive”
stand› TSE Alt›n Ambalaj ve World Star
ödüllerini alm›flt›r.



sürdürecektir. Son y›llarda sürekli

yüksek oranda art›r›lan yurtd›fl›

sat›fllarda ise %11 büyüme

hedeflenmifltir. 

Lojistik yat›r›mlar çerçevesinde ‹talya

ambar›n›n yan› s›ra, 2002’de Kuzey

Avrupa ambar› devreye al›nacak ve

böylece Bat› Avrupa’da genifl bir

alan› kapsayacak h›zl› servis

olanaklar› yarat›lacakt›r. Geliflmekte

olan en önemli pazarlardan Rusya’da,

sat›fl hacminin h›zla gelifltirilmesine 

2002’de de devam edilmesi, bunun

yan› s›ra Rusya’da lokal üretim

yoluyla pazar pay›n›n art›r›lmas› ve

Paflabahçe markas›n›n en yayg›n

cam ev eflyas› markas› olarak tesis

edilmesi hedeflenmektedir. 

2002 y›l›nda Grup aç›s›ndan en önemli

yat›r›m, Eskiflehir Fabrikas›’n›n

kapasitesini iki kat›na art›racak olan

ikinci f›r›n yat›r›m›d›r. 2003 y›l› bafl›nda

devreye al›nmas› planlanan bu

yat›r›mla büyüme sa¤lanaca¤› gibi,

yeni proseslerle gelifltirilecek olan

teknolojik beceriler bir üst seviyeye

ç›kar›lacakt›r. 2002 y›l›nda ayr›ca, cam

ev eflyas› üretiminde kalite ve proses

teknolojilerinde sürekli gelifltirmeye

yönelik çeflitli modernizasyon

yat›r›mlar›n›n yan› s›ra, Denizli Cam’da

çubuk f›r›n› yenileme yat›r›m› da

gerçeklefltirilecektir.
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ve tasar›m kalitesi ve
edilmektedir. 

Özel günlere yönelik olarak haz›rlanan tan›t›m kitleri müflteri
memnuniyetine giden yolun ilk ad›m›n› oluflturmaktad›r.
Paflabahçe ürünleri art›k özel günlerde de daha fazla dikkat
çekmekte ve tercih edilmektedir. 

“Yaflam” ve “Butik” konseptleriyle yenilenen
Paflabahçe Ma¤azalar› genifl ürün yelpazesiyle
sofra ve mutfak gereksinimlerine cevap vermekte
ve mükemmel al›flverifl ortam› yaratmaktad›r.



2001 y›l› dünya ve Türkiye ekonomisi
aç›s›ndan zorlu bir y›l olmufltur. 11
Eylül 2001’de ABD’ye yönelik olarak
gerçeklefltirilen terörist sald›r›lar›n
ard›ndan zaten yavafllama içinde olan
dünya ekonomisindeki durgunluk
süreci h›z kazanm›flt›r. Türkiye
ekonomisi de Kas›m 2000 ve fiubat
2001’de yaflanan ekonomik
krizlerden olumsuz etkilenmifl,
tüketim ve talepte önemli düflüfller
yaflanm›flt›r.  

Yurtiçinde yaflanan genel olumsuz
ekonomik koflullara ve talepteki
düflüfle ra¤men, Grubun 2001 y›l›
toplam sat›fl› 457.000 ton olarak
gerçekleflmifltir. Sat›fllar bir önceki
y›la oranla, miktarda %3 oran›nda
artm›flt›r. Türkiye meflrubat pazar›nda
ve Gürcistan’daki geliflmeler bu
art›flta etkili olmufltur. 

Sektörel bazda de¤erlendirildi¤inde,
2001 y›l›nda en yüksek büyüme
beklenen maden suyu sektöründe,
kriz nedeni ile tüketimin duraklamas›

ve dolumcular›n mali yap›lar›n›n
zay›fl›¤› nedenleriyle ancak %3’lük
büyüme sa¤lanabilmifltir. Bira
sektöründe kriz nedeni ile sat›fllar›n
düflmesine ra¤men, devalüasyonla
birlikte ithal ikame ambalaj
fiyatlar›n›n artmas›, yeni markalar›n
pazara girmesiyle rekabet ortam›n›n
yo¤unlaflmas› ve dönüfllü cam
ambalaj›n avantajl› hale gelmesiyle
sat›fllar 2000 y›l› seviyesinde
kalm›flt›r. Meflrubat ve meyve suyu
sektörü krizden en olumsuz
etkilenen sektör olmufltur. Ancak
Coca-ColaTM firmas› için üretilen 20
cl. "Kanka" yeni ürün sayesinde
meflrubat sektörüne yap›lan sat›fllar
önceki y›la göre önemli oranda art›fl
göstermifltir.

Yurtiçi talepteki daralma karfl›s›nda
ihracata a¤›rl›k verilmifl, planlanan›n
%50’si üzerinde sat›fl
gerçeklefltirilmifltir. Devalüasyon ve
piyasaya sunulan yeni ürünlerin
etkisi ile 2000’e göre %29 artan
dolumcu ihracatç› talepleri g›da
sektöründe yaflanan genel talep
düflüflünü dengelemifltir. 

Ekonomik kriz, finansal piyasalarda
ve reel sektörde de etkisini genifl
ölçüde hissettirmifl, bu ba¤lamda
yat›r›m harcamalar›nda k›s›tlamalara
gidilmifltir. Buna ra¤men, 1999
Aral›k ay›nda ekonomik ömrünü
doldurdu¤u için durdurulan Topkap›
Fabrikas› C f›r›n›n›n yenileme
yat›r›m›, yurtiçi pazar›n talebi
do¤rultusunda 2001 y›l›nda
gerçeklefltirilmifltir. Tamir öncesi
kapasitesi 49.000 ton/y›l olan f›r›n,
Temmuz 2001’de 58.000 ton/y›l
kapasiteyle devreye al›nm›flt›r.

Güncel teknolojiyi kullanma hedefi
do¤rultusunda fabrikalarda
modernizasyon yat›r›mlar›na a¤›rl›k
verilmektedir. Bu çerçevede 2001
y›l›nda Topkap› Fabrikas› D f›r›n›
üretim hatlar›nda yenileme
yat›r›mlar› yap›lm›flt›r.

cam ambalaj
grubu
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Yeni üretilen dönüflsüz 20cl Coca-ColaTM

fliflesi “Kanka”, meflrubat kesiminde bir
‘baflar› öyküsü’ olmaya adayd›r.

Anadolu Cam, Temmuz ay›nda Topkap› C f›r›n›n›
yenilemifl olarak iflletmeye alm›fl, üretimini en ileri
teknolojilerle sürdürmüfltür. 

Konsolide Faaliyet Göstergeleri

(m US$) 2001 2000

Net sat›fllar 160 161

‹hracat 21 22

Brüt kar 41 30

Faaliyet kar› 16 5

FVÖK 22 5

FAVÖK 45 25

Aktif toplam› 341 373

Özkaynaklar 242 260

Yat›r›mlar 19 5

Çal›flan say›s› 2.413 2.622



Heye Glass ve Ishizuka Glass teknik
iflbirli¤i anlaflmalar› kapsam›nda
yürütülen verimlilik art›fl› ve maliyet
düflürme çal›flmalar›na 2001 y›l›nda
da devam edilmifltir. Heye Glass’la
1996’dan bu yana yürütülmekte olan
ürün hafiflefltirme çal›flmalar›
sonucunda, ortalama ürün a¤›rl›¤›nda
2001 y›l sonu itibariyle %20 düflüfl
sa¤lanm›flt›r. 2001-2003 y›llar›n›
kapsayan Ishizuka Glass teknik
iflbirli¤i anlaflmas› çerçevesinde ise,
2003 y›l› sonuna kadar imalat
de¤iflim süresinin ve rand›mana

oturma süresinin %40 k›salt›lmas›
hedeflenmektedir. Toplam verimli
bak›m ve iyilefltirme yat›r›mlar› ile
kifli bafl›na üretimde art›fl
hedeflenmektedir. Yap›lan gelifltirme
çal›flmalar› ile flekillendirme,
süsleme, renklendirme ve ürünü
hafifletirken albeniyi art›rma
uygulamalar› da yo¤un olarak
sürdürülmektedir.  

Cam geri dönüflümünde ise 2001 y›l›
içinde 79.000 ton cam k›r›¤› girdisi
elde edilmifltir. Di¤er önemli bir
geliflme yeflil cam ambalaj at›¤›
tedari¤inde %32’lik bir art›fl
sa¤lanmas›d›r. Ayr›ca Konya merkezli
yeni bir ‹flleme Tesisi y›l ortas›nda
devreye al›nm›fl, böylece tesis say›s›
befle yükselmifltir. Öte yandan
kumbara say›s› sabit kalmakla birlikte
yurt çap›nda kumbara yerlefltirilen
belediye say›s› 170’i geçmifltir.
Grubun gelece¤e yönelik stratejileri
kapsam›nda, 2002 y›l›nda da
bölgesel hakimiyet ve büyüme ön
planda tutulacakt›r. 

Cam Ambalaj Grubu’nun büyüme
stratejisi, Türkiye’de yeni bir
yerleflim bölgesinde, hayati
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Gürcistan-Mina fabrikas›, hedef
pazarlardaki baflar› sonucu kapasitesini
iki kat›na ç›kartmaktad›r.

Alkollü-alkolsüz içecekler, g›da, ecza-kozmetik sektörlerine yönelik
ürünlerde de¤iflik tasar›mlar›n yan› s›ra renk alternatifleri de
pazara sunulmufltur. Ürün farkl›laflt›rmas› cam ambalaj›n
geliflmesine ivme kazand›rmaktad›r.



co¤rafyada, Rusya ve Gürcistan’da
yeni kapasitelerle artmas› beklenen
talebi yerinde karfl›lamakt›r.  

Grubun bölgesel hakimiyet stratejisi
do¤rultusunda, Rusya’n›n son
y›llarda h›zla büyümekte olan bira
pazar›n›n gereksinim duydu¤u kaliteli
cam ambalaj talebini karfl›lamaya
yönelik olarak bafllat›lan proje h›zla
yürütülmektedir. Yat›r›m tutar› 26
milyon US$ olan proje kapsam›ndaki
90.000 ton/y›l kapasiteli f›r›n 2002
y›l›n›n ilk yar›s›nda devreye
al›nacakt›r. Bölgedeki h›zl› büyüme
potansiyeli paralelinde ikinci f›r›n
yat›r›m›n›n da önümüzdeki
dönemlerde gündeme gelmesi
beklenmektedir.  

Gürcistan’daki Mina Fabrikas› 1998
Rusya krizinin etkilerinin azalmas›yla,
2000 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren,
gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl›
pazarlarda önemli talep art›fllar›yla
karfl›laflm›flt›r. Önümüzdeki
dönemlere yönelik yurtiçi ve yurtd›fl›
pazar talepleri de¤erlendirildi¤inde,
artan ürün çeflitlili¤i nedeniyle ortaya

ç›kan kapasite k›s›t› ve renk
alternatifleri çal›flma ihtiyac› yeni f›r›n
yat›r›m›n› gündeme getirmifltir. 2002
y›l›n›n ikinci yar›s›nda devreye
al›nmas› planlanan 20.000 ton/y›l
kapasiteli yeni f›r›n ile toplam
kapasitenin 40.000 ton/y›l’a
ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. ‹ki hatla
çal›flmas› planlanan f›r›n›n yat›r›m
tutar› 6.5 milyon US$ olarak
öngörülmüfltür. 

Grup 2001 y›l›nda, yurtiçinde g›da
iflleme ve ambalaj konular›nda
Antalya Fabex - 8. Akdeniz
Uluslararas› Yiyecek ve ‹çecek
‹htisas Fuar›, Food-Tech - 8.
Uluslararas› G›da Teknolojileri ve
Ekipmanlar› Fuar› ve Ambalaj 2001 -
7. Ambalaj Endüstrisi Fuar›’na
kat›lm›flt›r. Ayr›ca ayn› y›l içinde
yurtd›fl›nda Turkish Expo 2001 -
Ba¤dat 3. Türk ‹hraç Ürünleri Fuar›,
World Food Moscow 2001 -
10. Uluslararas› G›da, ‹çecek
Teknolojileri ve Ambalajlama Fuar›’na
ifltirak etmifltir.

‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi,
Masuder - Maden Suyu Üreticileri
Derne¤i ve Anadolu Cam iflbirli¤i ile
12 Ekim 2001 tarihinde Ankara’da
Maden Suyu (Do¤al Mineralli Su) ve
Sa¤l›k Sempozyumu düzenlenmifltir.
Birçok bilim adam›, sektöre hizmet
veren firmalar ile resmi ve resmi
olmayan kurulufl temsilcileri ve
üniversitelerden kat›l›m
gerçekleflmifltir. Maden Suyu
tüketiminin insan sa¤l›¤› üzerindeki
olumlu etkileri ve sektörün içinde
bulundu¤u durum ile geliflmesi için
yap›lmas› gerekenlerin tart›fl›ld›¤›
sempozyumun bildirilerinden oluflan

kitap Türkiye genelinde ilgili tüm
kurum ve kurulufllara da¤›t›lm›flt›r.

Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE)
taraf›ndan Haziran 2001 tarihinde
düzenlenen Ambalaj 2001
yar›flmas›nda Anadolu Cam g›da
ambalaj› ve içecek ambalaj› dal›nda
toplam üç ürün ile alt›n ambalaj

cam ambalaj 
grubu
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Omco-‹stanbul A¤ustos 2001’de faaliyete geçmifl ve
y›l› baflar›l› bir sonuçla kapatm›flt›r.

‹nflaat› h›zla sürdürülen Ruscam Fabrikas› , Rusya’da özellikle
gösteren cam ambalaj talebinin karfl›lanmas›na katk›

Cam kumbaralar› a¤› ve di¤er kanallarla yeniden kazan›lan
cam k›r›¤› miktar› sürekli artmaktad›r. 2001 y›l›nda 79.000 ton
cam k›r›¤› girdisi elde edilmifltir.

Cam

ambalaj

do¤a 

ve 

çevre

dostudur.



ödülünü alarak, Dünya Ambalaj
Örgütü’nün (WPO) düzenledi¤i
Dünya Ambalaj Yar›flmas›’na
(World Star for Packaging) davet
edilmifltir. flirket, içecek ambalaj›
dal›nda Tamek 1lt.’lik meyve suyu
fliflesi ve Sek 50 cl.’lik süt fliflesi ile
g›da ambalaj› dal›nda ise Sütafl 750
cc.’lik yo¤urt kab› ile ödüle lay›k
görülmüfltür.

Grubun kal›p üretimi konusunda
faaliyet gösteren birimi Makina Kal›p
ile BMT Grubu’na ba¤l›, merkezi
Belçika’da bulunan Omco firmas›
aras›nda imzalanan ortakl›k
sözleflmesi çerçevesinde kurulan
yeni flirket 1 A¤ustos 2001’de
Omco-‹stanbul ad› alt›nda faaliyete
geçmifltir. Bu ortakl›kla sa¤lanacak
her türlü know-how ve teknik bilgi
transferi ile kifli bafl›na katma
de¤erin %53 art›r›lmas›
hedeflenmektedir. Ortakl›kla birlikte
yurtd›fl› sat›fllara a¤›rl›k verilmesi ve
‹ran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Rusya,
M›s›r, Gürcistan, Azerbaycan,

Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, K›rg›zistan, Lübnan,
Romanya ve ‹srail pazarlar›na ihracat
yap›lmas› hedeflenmektedir. 

Grubun döküm alan›ndaki
faaliyetlerini yürüten Ferro
Döküm’ün, ifl hacminin %90’›n›
oluflturan otomotiv sektöründe 2000
y›l› bafllar›nda oluflan canlanma ve
talep art›fl›, Kas›m 2000 ve fiubat
2001’de yaflanan ekonomik krizlerle
tersine dönmüfltür. Ayl›k tüketici
faizlerinin yükselmesi a¤›rl›kl› olarak
kredili al›m-sat›m yap›lan otomobil
piyasas›n› kötü etkilemifl, 2001
y›l›nda sektörde son on y›l›n en
düflük üretimi gerçekleflmifltir.
Sektör iç piyasada yaflanan bu
durgunlu¤u gidermek için ihracata
yönelmifl, Türk Liras›n›n US$
karfl›s›nda de¤er kaybetmesi
ihracatç› flirketlere önemli bir rekabet
avantaj› sa¤lam›flt›r. A¤›rl›kl› olarak
otomotiv sektörüne üretim yapan
Ferro Döküm de 2001 y›l›nda
ihracata a¤›rl›k vererek yurtd›fl›

sat›fllarda ton baz›nda %42 art›fl
sa¤lam›fl ve ihracat›n toplam sat›fllar
içindeki pay›n› %48’e yükseltmifltir.
2002 y›l›nda toplam sat›fllar›n
%53’ünün ihracata yönelik olarak
gerçeklefltirilmesi hedeflenmektedir.
Toplam verimli bak›m sisteminin
uygulanmas› ve tafllama
faaliyetlerinin a¤›rl›kl› olarak alt
yap›mc›lara verilmesiyle verimlilikte
art›fl beklenmektedir.
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bira sektöründe önemli bir büyüme potansiyeli
sa¤layacakt›r. Cam Ambalaj›n özelliklerini vurgulayan tan›t›m kitleri dolumcu ve tüketiciye

yönelik olarak etkin bir flekilde kullan›lmakta ve cam bilinci gelifltirilmektedir.

Ferro Döküm otomotiv a¤›rl›kl› olarak artan
üretimini ihracata yöneltmektedir.



2001 y›l›nda ülke ekonomisinde
yaflanan ola¤anüstü koflullara dünya
ekonomilerindeki durgunlu¤un da
eklenmesi ifl ortam›n› olumsuz
yönde etkilemifltir. Bu koflullarda
Kimyasallar Grubu ihracatç› kimli¤ini
öne ç›karm›fl ve artan rekabete
ra¤men baflar›l› bir ihracat
performans› çizmifltir. ‹ç pazar›n
talep eksikli¤i bu sayede önemli
ölçüde giderilmifltir. Toplam sat›fl
gelirleri dolar baz›nda fiubat krizi
öncesinde yap›lan programa göre
%83 oran›nda, yurtd›fl› sat›fl gelirleri
ise %97 oran›nda gerçekleflmifltir.
Öte yandan, kriz sonras›nda yat›r›m
ve iflletme harcamalar› titizlikle
gözden geçirilerek yap›lm›fl ve
maliyet azaltmaya yönelik tasarruf
önlemleri uygulamaya konulmufltur. 

Soda ürün grubunda 2001 y›l›, Rusya
baflta olmak üzere eski Do¤u Bloku
ülkeleri, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika
pazarlar›nda gerçekleflen canlanman›n
da etkisiyle, talebin artt›¤› bir y›l
olmufltur. Söz konusu pazarlardaki
canlanma, Soda Sanayii’nin
pazarlar›n› da do¤rudan veya dolayl›

olarak olumlu yönde etkilemifltir.
Cezayir, ‹ran ve geliflen ikili iliflkiler
çerçevesinde Irak gibi d›fl pazarlara
tekrar sat›fl yap›labilmifltir. ‹hracat
olanaklar›n› gelifltirmek amac›yla
seçilmifl d›fl pazarlarda dökme ürün
sat›fllar›na bafllanm›flt›r. Yurtiçi
pazardaki talep ise, müflteri
sektörlerinin ihracata yönelik olarak
da etkinlik göstermesi sonucunda,
ülke ekonomisindeki genel
olumsuzluktan göreceli olarak daha
az oranda etkilenmifltir. Sonuç
olarak, Soda Sanayii 2001’de baflar›l›
bir sat›fl performans› göstermifl ve
program›n› genel olarak
gerçeklefltirmifltir.

Mersin Soda Fabrikas›’nda
tamamlanan enerji üretim yat›r›m› ile
elektrik enerjisi gereksiniminin
tamam›n›n tesis bünyesinde
karfl›lanmaya bafllamas›,
modernizasyon yat›r›mlar›, toplam
verimli bak›m çal›flmalar›, lojistik
olanaklar›n›n gelifltirilmesi ve di¤er
tasarruf önlemleriyle üretim
maliyetlerinde düflüfl sa¤lanm›flt›r. Bu
yöndeki çal›flmalar önümüzdeki
dönemde de sürdürülecektir. Tesiste
tam kapasite kullan›m› sa¤lanm›fl ve
program›n üzerinde üretim
gerçeklefltirilmifltir. Üretim girdileri
kullan›m›nda tasarruf sa¤lanarak
tüketimler azalt›lm›flt›r.

Soda Sanayii’nin ifltiraki olan Solvay
Sodi flirketinde, ilave hisse al›mlar›yla
ortakl›¤›n pay› %90’›n üzerine
ç›kar›lm›flt›r. Solvay Sodi, 2001 y›l›nda
baflar›l› bir sat›fl performans› ve buna
ba¤l› olarak %100’e yak›n bir kapasite
kullan›m›n› gerçeklefltirmifltir. 

Soda Sanayii 2001 y›l›nda Avrupa
Soda Üreticileri Birli¤i ESAPA’ya üye
olarak kabul edilmifltir.

Krom ürün grubunda ana müflteri
sektörlerinden olan yurtiçi deri
sektörü, ekonomideki genel
olumsuzlu¤a ra¤men çok az üretim
düflüflü yaflam›flt›r. Yurtd›fl›
pazarlarda ise, rekabet artarak
sürmüfltür. Özellikle ana oyuncular›n
birbirlerine yönelik yo¤un rekabeti,
bazik krom sülfat fiyatlar›n› bir miktar
olumsuz yönde etkilemifltir. Deri
ürünleri için önemli bir tüketim
merkezi olan ABD’deki talebin 11
Eylül olay› sonras›nda azalmas› da
özellikle Uzak Do¤u’daki deri iflleme
faaliyetini olumsuz yönde
etkilemifltir. Tüm bu olumsuzluklara
ra¤men, krom ürün grubu
genelindeki sat›fl miktar› program›n
%93’ü oran›nda gerçeklefltirilmifltir.
Kromik asitte yurtiçi pazar pay›

kimyasallar
grubu
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Soda Sanayii’nin ana faaliyetini oluflturan Mersin Soda 
ve yüksek teknik standartlarda sürdürmektedir.

Soda Sanayii’nin Solvay ile üretim ortakl›¤› yürüttü¤ü
Varna’daki Sodi Fabrikas›. 

Konsolide Faaliyet Göstergeleri

(m US$) 2001 2000

Net sat›fllar 298 269

‹hracat 110 100

Brüt kar 92 48

Faaliyet kar› 51 3

FVÖK 64 4

FAVÖK 77 20

Aktif toplam› 410 409

Özkaynaklar 289 292

Yat›r›mlar 19 21

Çal›flan say›s› 2.068 2.046



art›r›lm›flt›r. Bazik krom sülfatta
yeni bir ürün gelifltirilerek sat›fl›na
bafllanm›flt›r.

Sodyum bikromat üretimi, yap›lan
gelifltirme ve optimizasyon
çal›flmalar› sonucunda art›r›lm›flt›r.
Yeni ve katma de¤eri yüksek ürün
olan kromik asitin tevsi yat›r›m›
tamamlanarak üretim kapasitesi iki
kat›na ç›kar›lm›flt›r. Artan üretim ile
ilgili olarak gereken sat›fl ba¤lant›lar›
yap›lm›flt›r. Sodyum sülfür üretimi,
al›nan bir kararla devre d›fl›
b›rak›lm›flt›r. Bu ürün ithalat yoluyla
sa¤lanarak pazara sunulmaya devam
edilmektedir.

Kromsan çevre sa¤l›¤›na yönelik
olarak son y›llarda 15 milyon
US$ tutar›nda yat›r›m
gerçeklefltirmifl, üretim teknolojisini
çevresel duyarl›l›kla daha az kat› at›k
üretecek flekilde yenilemifltir. Buna
ra¤men Mersin k›y›lar›ndaki deniz
kaplumba¤as› ölümleri krom
bileflikleri üretim etkinli¤i ile
iliflkilendirilmek istenmifl ve yöre
belediyesi taraf›ndan tesisi kapatma
amac›yla yarg› yoluna baflvurmak da
dahil çeflitli yöntemler uygulamaya
konulmufltur. Sözkonusu haks›z
iddialara h›zla yan›t verilmifl ve ciddi
bilimsel kurulufllarla birlikte kendi
olanaklar›m›zla yap›lan çal›flmalarla

bilimsel oldu¤u öne sürülen
iddialar›n, aksine bilimsellikten uzak
oldu¤u kan›tlam›flt›r. fiirket, çevre ve
deniz kaplumba¤alar›yla ilgili
çal›flmalar› bilimsel ilkelerle
çal›flt›¤›ndan kuflku duyulmayacak
kurulufllarla sürdürmekte, ayn›
zamanda çeflitli ulusal ve uluslararas›
platformlarda kendine yöneltilen
savlar› yan›tlamaya da devam
etmektedir.

Bilindi¤i gibi krom bileflikleri
faaliyetinde çevre sa¤l›¤› ile ilgili
teknoloji de¤iflikli¤i çal›flmalar› 1998
y›l›nda bafllat›lm›flt›r. Eski
teknolojiden kaynaklanan at›klar›n
tamam› tesis içinde s›zd›rmazl›¤›
sa¤lanarak korunur duruma
getirilmifltir. Yeni araziler al›narak
mevcut alanlarla birlikte çevre
düzenlenmeleri ve yeflillendirme
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Fabrikas› üretimini tam kapasitede

Soda Sanayii gerçeklefltirdi¤i yüksek üretim ve hizmet standartlar› ile
sektörde takdir görmekte ve performans›n› sürekli art›rmaktad›r.

Do¤al 

hayata 

ve 

çevreye 

sayg›l›y›z.

Kromsan Krom Bileflikleri Fabrikas›nda do¤al hayat› ve çevreyi koruma çal›flmalar› birinci öncelikle ele al›nmakta ve sektörde yüz ak› oluflturan
baflar›lar sa¤lanmaktad›r.



çal›flmalar› sürdürülmektedir. Kimya
sanayii özelinde uluslararas› gönüllü
bir uygulama olan Üçlü Sorumluluk
kapsam›ndaki çal›flmalar da yo¤un
olarak sürmektedir. Tüm bu
çal›flmalar, faaliyetin gelece¤ine olan
inanc›n ve çevreye sayg›n›n aç›k bir
göstergesidir. 

Cam elyaf› ürünlerinin dünya
pazarlar›ndaki ve özellikle ana pazar›
oluflturan Avrupa’daki talep art›fl›
2001’de de sürmüfltür. Y›l›n
sonlar›na do¤ru otomotiv sektörü
gibi baz› müflteri sektörlerinde
durgunluk görülmekle birlikte,
genelde talepteki canl›l›k devam
etmektedir. Yurtiçi pazar ise,
ekonominin içinde bulundu¤u
koflullar nedeniyle 2001’de bir miktar
gerilemifltir. Ancak, üç CTP boru
üreticisinin Türkiye’de üretime
geçmesi ve di¤er sektörlerin de
makineleflmifl üretim tarz›n› ve
ihracata yönelik üretimi giderek ön
plana ç›karmalar›, gelecek aç›s›ndan
önemli bir geliflme potansiyelinin
bulundu¤unu göstermektedir. Cam
elyaf›n›n girdi olarak kullan›ld›¤›
kompozit malzemeler otomotiv,
inflaat, boru, enerji ve di¤er birçok
sektörde geleneksel ürünleri
performans ve/veya maliyet

avantaj›yla giderek artan oranda
ikame etti¤inden, cam elyaf› dünya
genelinde gelece¤in ürünü olma
özelli¤ini korumaktad›r.

Cam Elyaf, 2001’de mevcut f›r›n›na
ba¤l› dördüncü üretim kanal› yat›r›m›n›
tamamlayarak devreye alm›flt›r.
Ancak, yaflanan grevin de etkisiyle
üretim miktar› program›n alt›nda
kalm›flt›r. Bu eksiklik, yurtiçi talepteki
eksiklikle örtüfltü¤ünden önemli bir
sat›fl kayb›na neden olmam›fl, yurtd›fl›
sat›fllar› ise program düzeyinde
gerçekleflmifltir. Y›l içinde dört yeni
ürün gelifltirilerek sat›fla sunulmufltur.
Bir yeni ürün daha, yak›nda bu
aflamaya gelmek üzeredir.

Cam Elyaf ulaflt›¤› kalite ve hizmet
düzeyi ve gelifltirme becerileri ile
Avrupa pazar›nda kendine baflar›l› bir
yer edinmifl durumdad›r. fiirket
müflterilerinden gelen yo¤un ve uzun
vadeli al›m talepleriyle karfl›
karfl›yad›r. Bu çerçevede 2002 y›l›nda
üretimini %80 düzeyinde art›racak
39 milyon US$ tutar›nda bir tevsi
projesi uygulamaya koyacakt›r. Yeni
f›r›n›n 2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda
devreye sokulmas› öngörülmektedir.

Yurtiçi pazar›n koflullar›, polyester
sat›fllar›na da bir miktar yans›makla
birlikte, boru üreticilerine yönelik
olarak yap›lan sat›fllar olumlu düzeyde
gerçekleflmifltir. Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda, boru üretimine yönelik
polyester gelifltirme çal›flmas›
baflar›yla sonuçland›r›larak ürün sat›fla
sunulmufltur.

Vitamin K3 sektöründe etkinlik
gösteren Oxyvit, 2001 y›l› içinde
stabil ürün hatt› yat›r›m›n›
tamamlayarak devreye alm›flt›r.
Yap›lan sermaye art›fl› ile kuruluflun
finansal yap›s› güçlendirilmifltir. 

Beyaz et ürünlerine olan talebin
giderek artmas›, dünyada Vitamin K3
talebini de istikrarl› bir flekilde
art›rmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak
yurtd›fl›na sat›fl yapan Oxyvit,
tüketim aç›s›ndan önemli ülkelerde
sat›fl performans›n› gelifltirme ve yeni
sat›fl ba¤lant›lar› kurma konusunda
baflar›l› olmufltur. Çeflitli uluslararas›
fuarlara kat›l›m sa¤lanm›fl ve tesise
toplu müflteri ziyareti gerçeklefltirilerek
tan›t›m faaliyetlerine de h›z verilmifltir.
Yurtd›fl› sat›fllar bir önceki y›la oranla

kimyasallar
grubu

Camifl Elektrik Topkap› bölge santral›

2001 y›l› sonunda Bart›n Kurucaflile’deki kuvarsit kumu
oca¤› ve üretim tesisi iflletmeye al›nm›flt›r.

24



%25 art›r›lm›flt›r. Oxyvit y›l içinde
kalite güvence sistemi belgesini de
alm›flt›r. Camifl Madencilik, Topluluk
cam üreticilerinin 2,5 milyon tona
ulaflan endüstriyel hammadde
gereksinimini karfl›lamakla görevlidir.
fiirket’in 2001 y›l› üretimi ekonomik
koflullar›n etkisiyle program›n›n bir
miktar alt›nda gerçekleflmifltir. Öte
yandan enerji fiyatlar›ndaki art›fla
ra¤men al›nan tasarruf önlemleri ile
maliyetlerde %10 reel tasarruf
sa¤lanm›flt›r. Maliyet olumlulu¤u
yaratmak üzere çeflitli yurtiçi ve
yurtd›fl› alternatif kaynaklar da
devreye sokulmufltur.
Bart›n/Kurucaflile kuvarsit kumu
oca¤› ve üretim tesisi yat›r›m›

fizibilitesinin alt›nda bir maliyetle
tamamlanm›fl ve deneme
üretimine bafllam›flt›r.

Camifl Elektrik, 2001 y›l›nda
program›na uygun elektrik
üretimi ve sat›fl› gerçeklefltirmifltir.
Ancak camda yaflanan grevin de
etkisiyle ortaklara yap›lan sat›fllar
bir miktar düflük, ulusal
flebekeye yap›lan sat›fl bir miktar
yüksek olmufltur. Trakya,
Topkap› ve Çay›rova bölgelerinde
flebeke cereyan›nda meydana
gelen çok say›da kesinti ve
dalgalanma karfl›s›nda, ortaklara
yüksek oranda koruma
sa¤lanm›flt›r. Cam üretiminde

kesintisiz ve kaliteli elektrik
enerjisinin üretime etkisi fazla
oldu¤undan, santrallerin sa¤lad›¤›
koruma flemsiyesi ortaklar aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Y›l içinde
Çay›rova Santrali’nde at›k enerjiden
buhar elde edilmesine yönelik at›k ›s›
ve buhar kazan› yat›r›m› ve elektrik
flalt sisteminde esneklik sa¤layan
ikinci bara yat›r›m› tamamlanarak
devreye al›nm›flt›r.

Oxyvit, Vitamin K3 kesiminde dünya çap›ndaki etkinli¤ini giderek art›rmakta ve performans›n› yükseltmektedir.

Cam elyaf›, kompozit ürünler fleklinde hayat›m›zda daha
genifl yer almakta ve kullan›m alanlar› sürekli
geliflmektedir.
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Cam Elyaf üretim kapasitesini art›rarak ihracatta ve nifl pazarlarda büyümesini sürdürmüfltür. Yeni tevsi yat›r›m›
2002 y›l›nda bafllat›lacak ve 2003 y›l›nda iflletmeye al›nacakt›r.



Cam Pazarlama 

Cam Pazarlama, fiiflecam
Toplulu¤u'nun d›fl ticaret sermaye
flirketi olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Topluluk flirketlerinin
ihracatlar›na arac›l›k etmektedir.

Toplulu¤un teflvikli hammadde ve
malzeme ithalatlar›n› da
gerçeklefltiren Cam Pazarlama,
antrepo iflletmecili¤i, akaryak›t ve
madeni ya¤ bayili¤i, serbest bölge
faaliyeti yan›nda özmal araç filosu da
iflletmektedir.

fiirket, 2001 y›l›nda Topluluk
flirketlerinin 120 ülkeye yap›lan

395 milyon US$ tutar›ndaki ihracat›na
arac›l›k etmifltir.

Cam Pazarlama 2001 y›l›nda, d›fl
ticaret ifllemlerinde tamamlad›¤›
gelifltirme projelerini uygulamaya
koymufltur. Devam eden projelerle
2002 y›l›nda da sundu¤u hizmetlerin
kalitesini art›rmay› amaçlamaktad›r.

Camifl Lojistik

Camifl Lojistik, Topluluk flirketlerine
ait girdilerin ve ürünlerin yurtiçi ve
yurtd›fl› tafl›malar›n› (karayolu,
denizyolu, havayolu ve demiryolu) en
uygun flekilde organize etmektedir.
2001 y›l›nda flirket, 3 milyon ton
tafl›ma gerçeklefltirmifltir. Camifl
Lojistik, büyüyen ifl hacimlerine
paralel olarak organizasyonunu
güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Camifl Sigorta 

Camifl Sigorta, Anadolu Sigorta’n›n en
büyük acentas› olarak, sundu¤u üstün
hizmetlerle Toplulu¤un sigorta
gereksinimlerini karfl›lamaktad›r.

fiirket en çok prim üreten acenta
konumunu sürdürmüfl ve 6,2 milyon
US$ net prim üretmifltir.

Camifl Sigorta Hizmetleri, 2001 y›l›nda
yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n sigorta
piyasas›na yans›yan olumsuz
etkilerinin 2002 y›l›nda afl›lmas› ile
daha çok sigorta poliçesi sat›lmas›n›
hedeflemektedir. fiirket’in hizmetleri
hem piyasaya hem de Topluluk
emeklilerine yönelik olarak
sürdürülmektedir. Bu çal›flmalar
neticesinde 2001 y›l›nda Türkiye ‹fl
Bankas› ile anlaflma yap›larak
Topluluk d›fl› müflterilere kredi kart› ile
prim ödeme olana¤› sa¤lanm›flt›r.

Camifl Menkul De¤erler 

fiiflecam Toplulu¤u’nun sermaye
piyasas›na aç›lan penceresi olan
Camifl Menkul De¤erler, tüm piyasa
hizmetlerinin yan›nda halka aç›k olan
Topluluk kurulufllar›n›n sermaye
art›r›m ve temettü ödeme ifllemlerine
de arac›l›k yapmaktad›r.

Teknoloji yo¤un yat›r›mlar›n tümüyle
kullan›ma geçmesi sonucunda 2002
y›l› bafl›ndan itibaren Camifl Menkul
De¤erler, faaliyetlerini on-line yat›r›m
hizmeti fleklinde sürdürmeye de
bafllam›flt›r. Yat›r›mc›lar, interaktif
olarak menkul k›ymet al›p
satabileceklerdir. Ayr›ca oluflturulan
sanal flube üzerinden kiflisel
bilgisayarlar› arac›l›¤› ile ifllem
yapabileceklerdir. K›sa bir süre sonra
devreye al›nacak IVR sistemi arac›l›¤›
ile telefon tufllanarak ifllem
yap›labilirken, önümüzdeki y›llarda
cep telefonlar›ndan da WAP arac›l›¤›
ile talimat verilebilecektir. Öte yandan
oluflturulacak Call Center arac›l›¤› ile
hizmet verilmeye bafllanacakt›r.

Bir di¤er yenilik ile yat›r›mc›lar
bulunduklar› yerden PC, el bilgisayar›,
cep telefonu, digital TV gibi teknik
araçlar› kullanarak borsa emirlerini
Camifl Menkul De¤erler arac›l›¤› ile
borsaya ulaflt›r›p, verdikleri emrin
sonucunu an›nda alabileceklerdir.

hizmet
faaliyetleri
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‹nsan Kaynaklar›

fiiflecam karl› ve istikrarl› bir büyüme
için yetenekli ve yüksek motivasyonlu
insan kayna¤›na sahip olma
gereklili¤inin bilincindedir. Bu nedenle
ifle en uygun eleman›n seçimi ile
bafllayan süreçten itibaren
elemanlar›n›n sürekli kendilerini
gelifltirmesine olanak sa¤layan,
kariyer geliflimlerinin ve e¤itimlerinin
sürekli planland›¤›, performans›n
teflvik edildi¤i dinamik bir çal›flma
ortam› sunmaktad›r. 

Yüksek performans›n ödüllendirildi¤i,
yeterlili¤e dayal› insan kaynaklar›
politikas› uygulayan fiiflecam,
çal›flanlar›n performans›n› art›rmak
için gerekli tüm deste¤i vermektedir. 

‹nsan olgusunu ön plana ç›kartarak
düzeyli bir çal›flma ortam› yaratan
Topluluk, 2001 y›l›nda Performans
De¤erlendirme Sistemi’ni revize
ederek uygulam›fl ve Kariyer Planlama
çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.

Tek de¤iflmez kural›n de¤iflim oldu¤u
günümüz koflullar›nda, çal›flanlar›n ifl
yaflam› kalite ve performans›n›
gelifltirmeye dönük yo¤un ve planl›
e¤itim faaliyetlerine 2001 y›l›nda da
a¤›rl›k verilerek, Topluluk ayl›k ve saat
ücretli personeli için 88 farkl› konuda
272 kurs ve seminerde 4.645 kifliye 
46.644 adam.saat süreyle e¤itim
sunulmufltur. Ayr›ca bilgisayar 
e¤itimleri ve fabrika içi programlarla 

fiiflecam toplam e¤itim etkinli¤i
17.371 kifli için 114.065 adam.saat
düzeyinde gerçekleflmifltir.

Genifl bir konu yelpazesi içinde
sürdürülen e¤itim faaliyetlerine yeni
bir boyut eklemek üzere 2002 y›l›nda;
uyguland›¤› her ülkede büyük be¤eni
kazanan ‘Etkili ‹nsanlar›n 7 Al›flkanl›¤›’
e¤itimi, Toplulu¤umuzda da Franklin
Covey Co / ‹dea lisans› ile fiiflecam
E¤itim Uzmanlar› taraf›ndan yönetici
ve çal›flanlar›m›za sunulacakt›r. 

E¤itim faaliyetlerimizde bir di¤er
geliflme de tüm alanlarda yaflanmaya
bafllanan e-dönüflümün tetikledi¤i
e-learning olgusunun fiiflecam‘da 

odak 
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uygulanabilirli¤ini test etmek üzere
bafllat›lan pilot çal›flman›n sonuçlar›na
göre bu alanda at›lacak ad›mlarda
görülebilecektir.

Di¤er taraftan fiiflecam E¤itim
Uzmanlar›, Mükemmellik Modeli
Ulusal Kalite Ödülü De¤erlendiricisi
olarak kazanm›fl olduklar› s›fat› 2002
y›l›nda da KOB‹ ve büyük ölçekli
kurulufllar kategorisinde
sürdüreceklerdir. Bu çal›flmalarla,
Mükemmellik Modeli konusunda
potansiyel giriflimlere dönük iç
dan›flmanl›k birikimi oluflturulurken,
TÜS‹AD - KALDER‘in ulusal düzeyde
yürüttü¤ü de¤erlendirme
çal›flmalar›na da uzman deste¤i
verilerek katk›da bulunulmaktad›r.

fiiflecam, rekabet gücünü art›rman›n
sürekli kendini yenileyen ve
gelifltiren insan kayna¤›na sahip
olmakla koflut oldu¤unun bilinciyle
Ö⁄RENEN ÖRGÜT olma idealinde
kararl› ad›mlarla yol almakta ve
e¤itimi, bu yolda bir araç olarak
kullanmaktad›r.

Endüstri ‹liflkileri

Endüstriyel ‹liflkiler, fiiflecam
Toplulu¤unda hassas ve önemli bir
konu olarak ele al›nmakta, bu
konudaki çal›flmalar ve faaliyetler ekip
ruhu içinde büyük bir titizlikle
yürütülmektedir. Toplulu¤umuz bu
alanda her zaman oldu¤u gibi günün
koflullar›na uygun biçimde, iflçi
sendikalar›yla aç›k bilgi, karfl›l›kl›
güven ve sürekli diyalog yaklafl›m›
içinde sorunlar› bar›flç›l yöntemlerle
aflmay› hedeflemektedir. Özellikle
ekonomik kriz ortam›nda fiiflecam
Toplulu¤u'na ba¤l› iflyerlerinin rekabet
güçlerini koruyabilmeleri amac›yla,
iflçi sendikalar› nezdinde giriflimlerde
bulunularak krizin taraflar aras›nda
dengeli özverilerle afl›lmas› için yo¤un
çaba sarfedilmifltir.

Buna ra¤men Kristal ‹fl Sendikas›yla
18. Dönem Cam ‹flyerleri Grup Toplu
‹fl Sözleflmesi görüflmeleri s›ras›nda

yaflanan 16 günlük grev Bakanlar
Kurulu taraf›ndan erteleninceye kadar
önemli kay›plara yol açm›fl, sözleflme
greve karfl›n ülke ve iflyerlerinin
gerçeklerine uygun bir flekilde
baflar›yla sonuçlanm›flt›r. Bu
sözleflme d›fl›nda 2001 y›l› içinde
Camifl Ambalaj Sanayii Toplu ‹fl
Sözleflmesi de uzlaflma ile
sonuçland›r›lm›flt›r.

Bilindi¤i gibi fiiflecam Türkiye’de
çal›flanlar›na en iyi çal›flma koflullar›
sa¤layan kurulufllardan biridir.
Ülkemizde öncüsü oldu¤una
inand›¤›m›z ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
alan›ndaki faaliyetlerimizle tüm
iflletmelerimizde ça¤dafl çal›flma
ortamlar› yarat›lm›flt›r. Böylece
verimlilik art›fllar›na önemli katk›da
bulunarak rekabet gücümüzü
gelifltirme hedefi özenle
sürdürülmektedir.

Araflt›rma ve Teknoloji

fiiflecam'da Ar-Ge faaliyetleri, 1995
y›l›nda uygulamaya geçilen yeniden
yap›lanmadan itibaren, merkezi Ar-
Ge'nin yan› s›ra üretim gruplar›nda
sürdürülen gelifltirme etkinlikleri ve
Gruplar bünyesindeki Ar-Ge unsurlar›
ile merkezi olmayan bir yap›dad›r.
fiiflecam, cirosunun yaklafl›k %1’ini
Ar-Ge harcamalar›na ay›rmaktad›r.
Bununla birlikte merkezi Ar-Ge yap›s›,
yat›r›mlarda mühendislik katk›s› baflta
olmak üzere, teknik destek, sorun
çözme, teknoloji iyilefltirme
faaliyetlerinin Siflecam'da yo¤unlaflt›¤›
noktad›r. Toplulu¤un üretim
gruplar›n›n mevcut ürünlere yeni
özellikler kazand›rarak katma de¤er
kazand›rma, yeni ürün gelifltirme ve
yeni f›rsat alanlar› etkinlikleri de esas
olarak merkezi Ar-Ge yap›s›n›n
bünyesinde sürdürülmektedir.

Düzcamda yeni ürün aray›fllar›nda en
önemli teknolojiler olan yüzey
kaplamalar› fiiflecam'da gelifltirilen
ürün ve teknolojilerle de¤er
yaratmaya devam etmektedir. 2001
y›l›n›n en önemli baflar›s› hat-üstü

kaplama teknolojisinin ticari ürünlerle
sonuçlanmas› olmufltur. Uzun y›llar
süren Ar-Ge çal›flmalar› sonucunda
haz›rlanan pirolitik kaplama ürünleri,
ürün çeflitlili¤ini art›rm›fl, rakip ürünler
karfl›s›nda yerini sa¤lamlaflt›rm›flt›r.
Ekim 2001'de baflar›yla
gerçeklefltirilen pirolitik günefl kontrol
kaplamalar› özgün fiiflecam teknolojisi
ile üretilmifltir. Bu teknolojinin çeflitli
gelifltirmelerle farkl› ürünlerin
üretilmesine olanak sa¤lamas›
beklenmektedir.

Is›l ‹flleme Dayan›kl› Oto Camlar› ve
Aynalar› Projesi'nin alt ürünü olan
Tempsol çal›flmas›nda otomobil,
otobüs ve mimari amaçl› üç ayr› ürün
gelifltirilerek ticari üretim hatt›na
al›nm›flt›r.

Cam ambalaj malzemelerinde
mukavemet art›r›c› ve
renklendirilebilen kaplamalar
üzerinde çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Çal›flmalarda kullan›lan renkli ve
renksiz silan içeren ormosil
kaplamalar›n önemli maliyet
avantajlar›n›n yan› s›ra ürün
çeflitlendirmesine olanak verece¤i
saptanmaktad›r. Bask› boyalar›nda da
ayn› teknolojinin uygulanmas›na
çal›fl›lmakta, 2002'de pilot aflamalara
geçilmesi planlanmaktad›r.

Üretim maliyetlerini düflürecek, cam
kalitesini art›racak alternatif
hammadde aray›fllar› özellikle kum ve
dolomit kaynaklar›nda
sürdürülmüfltür. Üretimde karfl›lafl›lan
sorunlar›n çözümünde h›zl› ve etkin
müdahale yetene¤i art›r›lm›flt›r.
Türk Akreditasyon Kurumu'nun

odak
noktalar›
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‹nsangücümüzün niteli¤ini ve becerisini yükseltme
amaçl› e¤itim faaliyetleri tüm Toplulukta önemle ele
al›nmakta ve yürütülmektedir. 



kurulmas›, hizmetlere iliflkin
akreditasyon ifllemlerinin yeniden
yap›land›r›lmas›n› da getirmifltir. Bu
kapsamda mühendislik çal›flmalar›n›n
ISO 9000 ve laboratuvarlar›n TS-EN
17025 akreditasyonu çal›flmalar›
sürmektedir. Yine uluslararas› kredi
kurulufllar›n›n kredibilite kriterleri
aras›nda yer almaya bafllayan çevre
yönetim sistemleri, ISO 14000
düzeni, Ar-Ge yap›lanmas› liderli¤inde
fiiflecam’da hayata geçirilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Ar-Ge, her zaman
oldu¤u gibi fiiflecam'›n dünya cam
bilimi ve teknolojisiyle temas
noktas›d›r. Yeni teknolojilerle ilgili
bilgiler, yeni çal›flmalar, yeni ürün ve
f›rsat alanlar›yla ilgili çal›flmalar Ar-Ge
bünyesinde yap›lmaya devam
edilmektedir. Ar-Ge Grubu
fiiflecam'da teknolojik bilginin
paylafl›lmas› f›rsatlar›n› yaratmaya
devam etmektedir. Dünyadaki
e¤ilimlere koflut olarak Ar-Ge
iflbirlikleri, üniversiteler ve araflt›rma
kurumlar› ile proje ortakl›klar› ve
dan›flmanlarla birlikte çal›flmalar
sürdürülmektedir.

2001 y›l› aç›s›ndan baflar›l› Ar-Ge
sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, ticari ürüne
dönüflen pirolitik kaplamalar, hat-d›fl›
teknolojiyle gelifltirilen ›s›l iflleme
dayan›kl› oto camlar› ve aynalar,
günefl kolektörü pazar›na sunmak
üzere gelifltirilen ve toplam
geçirgenli¤i %92'ye ulaflan yeni 

kollektör cam› ve yine günefl enerjisi
alan›nda bu kez daha uzun vadede
oluflacak pazara yönelik olarak
gelifltirilen organik günefl pilleri
say›labilir.

Cam f›r›nlar›n›n say›sal modelleme
çal›flmalar›, gelinen seviyede art›k f›r›n
tasar›mlar›nda do¤rudan
kullan›lmaktad›r. Çeflitli tasar›m
de¤ifliklikleri denenebilmekte, do¤ru
teknoloji seçimleri güvenle
yap›labilmektedir. Bu tekni¤in
düzcamda, cam ev eflyas› ve ambalaj
ürünlerinde flekillendirme ve ›s›l ifllem
modelleme proseslerine uygulanma
çal›flmalar› 2001 y›l›nda bafllat›lm›flt›r.

Biliflim ve ‹letiflim

2001 y›l› fiiflecam'›n bilgisayar ve
iletiflim altyap›s›n›n yeniden
tan›mland›¤› bir y›l olmufltur. Önceki
y›llarda bafllat›lan kaynaklar›n verimli
kullan›m›, yaz›l›m da¤›t›m›, yaz›l›m-
donan›m envanteri, bilgisayarlara
uzaktan eriflim, kapasite planlama,
performans yönetimi, ön uyar› ve
kay›t tutma olanaklar› sa¤layan sistem
yönetim araçlar› yayg›n olarak
kullan›ma al›nm›flt›r. Yönetim ve
pazarlama birimlerinin ‹fl Kuleleri'ne
tafl›nmas› f›rsat›ndan da yararlan›larak
bilgisayar ve iletiflim ortamlar›
birlefltirilmifl; e-posta, telefon, sesli
kay›t, faks, SMS entegrasyonu
sa¤lanm›fl, ‹nternet eriflim olanaklar›
art›r›lm›flt›r. Bilgisayar ve a¤  

altyap›s›nda sadeleflmeye gidilmifl,
altyap›n›n ortak kullan›m› ve merkezi
yönetim prensibi benimsenmifltir.

Ofis çal›flmalar›nda verim art›fl›
sa¤layacak yeni iletiflim araçlar›n›n
devreye al›nmas›yla birlikte ortak
zaman planlama, doküman yönetimi,
arflivleme, bilgisayar ortam›nda ifl
görme projeleri yürütülmüfltür.
Bilgisayar ve iletiflim altyap›s›ndaki
iyilefltirmelerin deste¤iyle Topluluk içi
uygulamalar›n yan› s›ra kamu
kurumlar›, bayi, müflteri ve
tedarikçilerle yürütülen ifl iliflkilerinin
bilgisayar ortam›na tafl›nmas›
konusunda da çok say›da ortak proje
gerçeklefltirilmifltir.

Bilgisayar ve iletiflim dünyas›ndaki
teknolojik geliflme ve e¤ilimlerin
izlenmesiyle fiiflecam'›n ihtiyaç
duyaca¤› olanaklar›n uygulamaya
al›nmas› bak›fl›ndan hareketle
çal›flanlar›m›z›n bilgilendirilmesi ve
kullan›c› e¤itimlerine büyük önem
verilmifltir. Kullan›c› tan›m ve
haklar›n›n yönetimi, iletiflim ve bilgi
güvenli¤i konusunda yeni uygulama
ve araçlar kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Bilgisayar ortam›nda çal›flan Ça¤r›
Merkezi Sistemi sayesinde
Toplulu¤un ifl görme ortam› olan
bilgisayar ve iletiflim altyap›s›n›n
kesintisiz ve güvenli biçimde
iflletilmesi, bak›m onar›m ve kullan›c›
deste¤inin verilmesi sa¤lanm›flt›r.

Biliflim konusunda çal›flan sivil toplum
kurulufllar› ile yak›n iliflkiler kurulmufl,
"‹nternet ve Hukuki Haklar" konusu
baflta olmak üzere çeflitli çal›flmalara
destek verilmifltir.
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F›r›n teknolojilerinin sürekli gelifltirilmesi yönünde yürütülen
çal›flmalar kapsam›nda yap›lan matematiksel modelleme
incelemelerinden bir örnek

Atomik absorbsion spektrofotometresi ve cam
özelliklerinin geliflmesinde lazer ölçüm yöntemleri



• Trakya Cam Sanayii A.fi.
• Çay›rova Cam Sanayii A.fi.
• Camtafl Düzcam Pazarlama A.fi.

Düzcam Grubu 
Kurulufllar›

Düzcam Grup Bflk.
Alev Yaraman

Cam Ev Eflyas› Grup Bflk.
Gülsüm Azeri

Cam Ambalaj Grup Bflk.
Teoman Yenigün

Kimyasallar Grup Bflk.
Atefl Kut

Üretim Bflk. Yrd.
Ömer Boyac›o¤lu

Üretim ve Gelifl. Bflk. Yrd.
Taner Uz

Üretim Bflk. Yrd.
Mustafa Akay (Vekaleten)

Üretim Bflk. Yrd.
Atilla Didin

Gelifltirme Bflk. Yrd.
Çetin Aktürk

Üretim Plan. ve Loj. Bflk. Yrd.
Süreyya Bilsen

Gelifltirme Bflk. Yrd.
Mustafa Akay

Gelifltirme Bflk. Yrd.
Ünay Güldal

Paz. ve Sat. Bflk. Yrd.
Çetin Aktürk (Vekaleten)

Paz. ve Sat. Bflk. Yrd.
Gür Kaynak

Paz. ve Sat. Bflk. Yrd.
Ekrem Barlas

Paz. ve Sat. Bflk. Yrd.
Mehmet Atukalp

‹nsan ve Fin. Kayn. Bflk. Yrd.
Akif Sözen

‹nsan ve Fin. Kayn. Bflk. Yrd.
Hüseyin Özcan

‹nsan ve Fin. Kayn. Bflk. Yrd.
Aktan P›nar

‹nsan ve Fin. Kayn. Bflk. Yrd.
Mehmet Orhon

• Paflabahçe Cam San. ve Tic. A.fi.
• Paflabahçe Eskiflehir Cam San. 

ve Tic. A.fi.
• Denizli Cam San. ve Tic. A.fi.
• Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi.
• Camifl Ambalaj Sanayii A.fi.
•  Paflabahçe Glas GmbH

Cam Ev Eflyas› Grubu
Kurulufllar›

• Anadolu Cam San. A.fi.
• S.S. Mina Ksani Cam Amb. Fb.
• 000 Ruscam 
• Ferro Döküm San. ve Tic. A.fi.
• Omco ‹st. Kal›p San. ve Tic. A.fi.

Cam Ambalaj Grubu 
Kurulufllar›

• Soda Sanayii A.fi.
• Cam Elyaf Sanayii A.fi.
• Camifl Madencilik A.fi.
• Madencilik San. ve Tic. A.fi.
• Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.fi.
• Camifl Elektrik Üretimi 

Otoprodüktör Grubu A.fi.
• fiiflecam Bulgaria Ltd.
• Camifl Egypt Mining Ltd. Co.
• fiiflecam China Ltd.
• Solvay fiiflecam Holding AG

Kimyasallar Grubu
Kurulufllar›

Yönetim Komitesi

organizasyon
flemas›
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Genel Müdür
A. Do¤an Ar›kan

Yönetim Kurulu

Finansman Gn. Md. Yrd.
Türkay Ergun

Finansman
Müdürlü¤ü

Sat›nalma 
Müdürlü¤ü

Planlama Gn. Md. Yrd.
Mehmet Kara

Planlama 
Müdürlü¤ü

Mali ‹fller Gn. Md. Yrd.
Ahmet F. Polatkan

Bütçe ve Mali Kontrol 
Müdürlü¤ü

Merkez Muhasebe 
Müdürlü¤ü

Mali Müflavirlik

‹nsan Kaynaklar›
Müdürlü¤ü

‹dari ‹fller 
Müdürlü¤ü

Sa¤l›k Merkezi

Araflt. & Tekn. Gn. Md. Yrd.
Y›ld›r›m Teoman

Araflt›rma ve Müh. 
Müdürlü¤ü

Analitik Dest. Hizm.
Müdürlü¤ü

‹fl Gelifltirme
Müdürlü¤ü

Projeler 
Müdürlü¤ü

Bilgisayar Dest. Hizm. 
Müdürlü¤ü

Enformasyon Teknolojisi
Müdürlü¤ü

Genel Sekreter
Rüfltü Bozkurt

Hukuk Müflavirli¤i

Endüstri ‹liflkileri 
Müdürlü¤ü

E¤itim 
Müdürlü¤ü

Halkla ‹liflkiler

Belge ve Bilgi Merkezi

Ankara 
Temsilcili¤i

‹nflaat 
Müdürlü¤ü

• Cam Pazarlama A.fi.          
• Camifl Menkul De¤. A.fi.  
• Camifl Lojistik Hizmetleri 

ve Tic. A.fi.
• Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi.
• Camifl Jersey Ltd.

Hizmet Faaliyetleri
Kurulufllar›

Teftifl Kurulu Baflkan›
Mete Saadetlio¤lu

Bafl Hukuk Müflaviri
Safa Reiso¤lu
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.

(Ana fiirket)

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle 

Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS)’na

Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolar›



31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

DÖNEN VARLIKLAR

Kasa ve bankalar 396,931 78,994  
Menkul k›ymetler 96,137 6,123,582  
Ticari alacaklar (net) 70 -  
‹liflkili flirketlerden alacaklar 3,627,761 9,722,265  
Stoklar 515,599 111,679  
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar 2,232,843 2,125,685

Dönen Varl›klar Toplam› 6,869,341 18,162,205  

DURAN VARLIKLAR

Uzun vadeli ticari alacaklar 1,145 1,141  
‹fltirakler 666,342,510 568,690,066  
Maddi duran varl›klar (net) 16,629,467 17,834,808  
Maddi olmayan duran varl›klar (net) 3,254,062 803,825  
Di¤er duran varl›klar - -
Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 23,015,322 1,423,012

Duran Varl›klar Toplam› 709,242,506 588,752,852  

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI 716,111,847 606,915,057  

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

K›sa vadeli mali borçlar 114,142,534 63,335,467
K›sa vadeli ticari borçlar (net) 2,352,834 2,077,890  
‹liflkili flirketlere borçlar 27,344,029 29,604,855  
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› 616,440 2,066,240  
Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 36,894 - 

K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 144,492,731 97,084,452  

UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

Uzun vadeli mali borçlar 484,534 341,245  
Di¤er uzun vadeli borçlar - -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 2,605,246 3,373,901 
Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› - 3,689,516  

Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 3,089,780 7,404,662  

ÖZKAYNAKLAR

Sermaye 189,285,559 189,285,559  
Emisyon primi 1,418,004 1,418,004  
Yasal yedekler 20,159,232 19,819,140  
Yeniden de¤erleme fonu 3,172,732 -  
Birikmifl karlar 288,390,416 270,879,752  
Net dönem kar› 66,103,393 21,023,488  

Özkaynaklar Toplam› 568,529,336 502,425,943  

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 716,111,847 606,915,057

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.  

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle 

UMS’na Göre Haz›rlanm›fl Bilançolar 
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmifltir.)

34



35

2001 2000

Net sat›fllar 23,703,269 18,730,031 
Sat›fllar›n maliyeti (11,991,984) (10,751,355)

Brüt Kar 11,711,285 7,978,676 

Faaliyet giderleri (9,777,256) (11,151,096)

Faaliyet kar› 1,934,029 (3,172,420)

Finansman (giderleri) / gelirleri (88,235,708) 1,038,140 
Di¤er (giderler) / gelirler (net) 242,014 2,133,320 
‹fltiraklerden elde edilen gelirler 20,154,229 18,795,262 

Vergi ve parasal kazanç öncesi kar / (zarar) (65,905,436) 18,794,302 

Vergi 24,180,407 (145,004)

Vergi sonras› ve parasal kazanç öncesi kar / (zarar) (41,725,029) 18,649,298 

Parasal kazanç / (kay›p) 107,828,422 2,374,190 

Net kar 66,103,393 21,023,488 

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.    

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait 

UMS’na Göre Haz›rlanm›fl Gelir Tablolar› 
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmifltir.)



Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.

ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle

Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS)’na

Göre Haz›rlanm›fl Konsolide Mali Tablolar›



BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

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

1. Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ("fiirket") ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hepbirlikte "Topluluk") 31 Aral›k 2001 ve 2000
tarihleri itibariyle haz›rlanan konsolide bilançolar› ile ayn› tarihlerde sona eren y›llara ait konsolide gelir, özkaynak de¤iflimi
ve nakit ak›m tablolar›n› denetlemifl bulunuyoruz. Sözkonusu mali tablolar 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle Türk Liras›n›n
sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir. Haz›rlanan bu mali tablolardan Topluluk yönetimi sorumludur. Bizim
sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z denetimlere dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

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

3. Görüflümüze göre yukar›da bahsedilen konsolide mali tablolar Topluluk’un 31 Aral›k 2001 ve 2000 tarihleri itibariyle
mali durumunu ve ayn› tarihlerde sona eren y›llara ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›'na uygun olarak arzetmektedir.

DRT DENET‹M REV‹ZYON TASD‹K
YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.
Member firm of  DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

‹stanbul, 3 May›s 2002

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.
Büyükdere Caddesi 
Yap› Kredi Plaza,
B Blok Kat: 5, 80620
Levent - ‹stanbul
Türkiye

Tel : (212) 283 15 85 (Pbx)
Fax : (212) 283 15 93
www.deloitte.com.tr



31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Not TL US$ TL US$

DÖNEN VARLIKLAR

Kasa ve bankalar 4 39,045,575 27,123 17,727,478 12,315

Menkul k›ymetler 5 17,277,580 12,002 52,624,677 36,556

Ticari alacaklar (net) 6 212,530,822 147,635 244,346,986 169,736

‹liflkili flirketlerden alacaklar 7 3,635,226 2,525 12,465,056 8,659

Stoklar (net) 8 226,951,793 157,653 243,971,922 169,476

Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (net) 9 36,475,392 25,338 34,458,980 23,937

Dönen Varl›klar Toplam› 535,916,388 372,276 605,595,099 420,679

DURAN VARLIKLAR

Uzun vadeli ticari alacaklar (net) 138,314 96 274,693 191

‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar (net) 10 221,029,623 153,539 171,133,469 118,878

Maddi duran varl›klar (net) 12 1,778,356,208 1,235,341 1,879,615,456 1,305,681

Maddi olmayan duran varl›klar (net) 13 27,201,593 18,896 16,099,570 11,184

Di¤er duran varl›klar 14 2,905,768 2,018 4,190,677 2,911

Duran Varl›klar Toplam› 2,029,631,506 1,409,890 2,071,313,865 1,438,845

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI 2,565,547,894 1,782,166 2,676,908,964 1,859,524

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

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle UMS’na Göre Haz›rlanm›fl 

Konsolide Bilançolar 
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL ve bin US$ olarak ifade edilmifltir. (not 2))
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle UMS’na Göre Haz›rlanm›fl

Konsolide Bilançolar 
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL ve bin US$ olarak ifade edilmifltir. (not 2))

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Not TL US$ TL US$

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

K›sa vadeli mali borçlar 15 206,272,288 143,288 287,917,651 200,003

K›sa vadeli ticari borçlar 16 56,522,512 39,264 69,154,814 48,039

‹liflkili flirketlere borçlar 7 2,663,310 1,850 1,223,741 850

Al›nan siparifl avanslar› 5,909,756 4,105 2,019,332 1,403

Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› 17 24,716,126 17,169 58,490,947 40,631

Ödenecek vergi karfl›l›¤› 18 28,943,262 20,106 26,033,646 18,084

K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 325,027,254 225,782 444,840,131 309,010

UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

Uzun vadeli mali borçlar 15 127,049,185 88,255 104,588,765 72,653

Uzun vadeli ticari borçlar 16 5,962,374 4,142 8,738,457 6,070

Di¤er uzun vadeli borçlar 30,435 21 31,655 22

fierefiye (net)  11 12,955,064 8,999 13,597,874 9,446

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 19 68,251,995 47,411 85,347,167 59,286

Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 18 234,029,201 162,569 176,250,521 122,433

Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 448,278,254 311,397 388,554,439 269,910

AZINLIK PAYLARI

Sermaye ve yedekler 808,668,740 561,744 813,535,246 565,125

Dönem kar› / (zarar›) (17,849,522) (12,399) 3,424,308 2,379

Az›nl›k Paylar› Toplam› 20 790,819,218 549,345 816,959,554 567,504

TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 21 - -

ÖZKAYNAKLAR

Sermaye 23 188,925,501 131,238 188,925,501 131,238

Emisyon primi 1,418,004 985 1,418,004 985

Yeniden de¤erleme fonu 154,868,335 107,580 160,801,596 111,701

Yasal yedekler 23 109,738,044 76,230 104,525,206 72,609

Birikmifl karlar 565,379,258 392,742 569,000,249 395,258

Net dönem kar› / (zarar›) (18,905,974) (13,133) 1,884,284 1,309

Özkaynaklar Toplam› 1,001,423,168 695,642 1,026,554,840 713,100

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2,565,547,894 1,782,166 2,676,908,964 1,859,524

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
39
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2001 2000
Not TL US$ TL US$

Net sat›fllar 24 1,377,614,014 956,964 1,268,656,065 881,276
Sat›fllar›n maliyeti 25 (873,128,336) (606,521) (919,138,265) (638,482)

Brüt kar 504,485,678 350,443 349,517,800 242,794

Faaliyet giderleri 26 (265,104,815) (184,156) (305,390,878) (212,141)

Faaliyet kar› 239,380,863 166,287 44,126,922 30,653

Finansman giderleri (net) 27 (306,753,288) (213,087) (61,995,621) (43,066)
Di¤er giderler (net) 28 (58,310,430) (40,506) (25,657,669) (17,823)
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan 

elde edilen gelirler (net) 29 1,933,887 1,343 17,452,896 12,124

Vergi ve parasal kazanç öncesi zarar (123,748,968) (85,963) (26,073,472) (18,112)

Türk Vergi Mevzuat›’na göre vergi karfl›l›¤› 18 (34,296,994) (23,824) (32,282,583) (22,425)

Vergi sonras› ve parasal kazanç öncesi zarar (158,045,962) (109,787) (58,356,055) (40,537)

Parasal kazanç 261,849,976 181,895 96,554,999 67,072

Az›nl›k paylar› ve ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 
öncesi net dönem kar› 103,804,014 72,108 38,198,944 26,535

UMS 12’ye göre ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 18 (140,559,510) (97,640) (32,890,352) (22,847)

Az›nl›k paylar› öncesi 
net dönem kar› / (zarar›) (36,755,496) (25,532) 5,308,592 3,688

Az›nl›k paylar› 20 17,849,522 12,399 (3,424,308) (2,379)

Net kar / (zarar) (18,905,974) (13,133) 1,884,284 1,309

Hisse bafl›na kar / (zarar) (TL) (225) 23

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

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait

UMS’na Göre Haz›rlanm›fl Konsolide Gelir Tablolar› 
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL ve bin US$ olarak ifade edilmifltir. (not 2))
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Not 2001 2000

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

Net dönem kar› / (zarar›) (18,905,974) 1,884,284

Net dönem kar›n› / (zarar›n›) iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler:

fierefiye amortisman› 11 (642,810) (501,151)

Maddi duran varl›klar›n amortisman paylar› 12 143,079,795 146,660,882

Maddi olmayan duran varl›klar›n itfa paylar› 13 5,257,290 3,570,858

K›dem tazminat› karfl›l›¤›ndaki de¤iflim 19 (17,095,172) 19,704,999

fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›ndaki de¤iflim 6 (3,113,194) 5,027,727

Ayr›lan di¤er karfl›l›klardaki de¤iflim 902,572 426,421

UMS 39’un ilk defa uygulan›fl›n›n etkisi (292,437) - 

Mali borçlar üzerindeki kur fark› ve faiz tahakkuku 88,811,806 -

Parasal kazanç / (kay›p) ile netlefltirilmifl vergi tahakkuku 18 92,075,674 18,351,844

‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak›m› 290,077,550 195,125,864

‹flletme sermayesinde gerçekleflen de¤iflimler 31 16,783,199 (18,222,084)

Faaliyetlerden elde edilen nakit 306,860,749 176,903,780

Ödenen vergiler 18 (31,387,378) (18,121,367)

‹flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 275,473,371 158,782,413

YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI

Menkul k›ymetlerdeki de¤iflim (net) 35,347,101 (48,325,788)

‹fltirak al›mlar› / (sat›fllar›) (49,896,153) (89,245,601)

Negatif flerefiye al›m› 11 - 16,998,924

Maddi duran varl›k al›mlar› 12 (75,821,257) (50,121,266)

Maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 13 (16,359,313) (1,516,612)

Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde gerçekleflen de¤iflim 32 (1,356,018) (2,272,787)

Sat›lan maddi duran varl›klar›n net defter de¤eri 12 28,067,448 4,624,054

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit (80,018,192) (169,859,076)

F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI

Mali borçlardaki de¤iflim (net) (147,996,749) (51,982,932)

Az›nl›k paylar›ndaki de¤iflim (net) (26,140,333) 60,282,693

Ödenen temettüler - (2,380,604)

Sermaye ve emisyon primlerindeki art›fl - 10,917,928

Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullan›lan) nakit (174,137,082) 16,837,085

KASA VE BANKALARDAK‹ NET DE⁄‹fi‹M 21,318,097 5,760,422

DÖNEM BAfiI KASA VE BANKALAR 4 17,727,478 11,967,056

DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 4 39,045,575 17,727,478

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

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait

Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmifltir. (not 2))
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2001 ve 2000 Tarihleri ‹tibariyle 

Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2001’deki sat›n alma gücü ile milyon TL olarak ifade edilmifltir.)

1. Topluluk’un yap›s› ve faaliyet alanlar›

Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Toplulu¤u (‘Topluluk’), holding flirketi Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. (‘fiirket’) ve
hisselerinin ço¤unlu¤una veya etkin yönetimine sahip bulundu¤u 34 ba¤l› ortakl›ktan oluflmaktad›r.

Bilanço tarihi itibariyle 12,400 çal›flan› bulunan Topluluk (2000: 12,955), Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalar›ndan biri olan
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. taraf›ndan, 66 y›l önce Türkiye’de kurulmufltur. fiirket’in hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’nda 16 y›ld›r ifllem görmekle birlikte Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. bilanço tarihi itibariyle %66.106’l›k paya sahip olmas›
nedeni ile yönetimde kontrolü elinde tutmaktad›r. 

Konsolidasyona dahil edilen flirketler, ifl konular› ve Topluluk’un sermayeleri içindeki dolayl› ifltirak pay› 2001 ve 2000 y›llar›
itibariyle afla¤›daki gibidir:

2001 2000

fiirket ünvan› Faaliyet Konusu Efektif % Efektif %

T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.* Holding flirketi

Anadolu Cam Sanayii A.fi.* Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› 45.11 45.11

Cam Ambalaj Pazarlama A.fi. Cam ambalaj ürünleri sat›fl› 55.10 55.06

Cam Elyaf Sanayii A.fi. Cam elyaf ve polyester üretimi ve sat›fl› 34.93 34.89

Cam Pazarlama A.fi. Topluluk ürünlerinin ihracat› 92.29 92.29

Camifl Ambalaj Sanayii A.fi. Ka¤›t-karton ambalaj üretimi ve sat›fl› 89.11 89.11

Camifl Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grb. A.fi. Elektrik üretimi 50.92 51.24

Camifl Jersey Ltd. Yurt d›fl› al›m hizmetleri 87.20 87.17

Camifl Madencilik A.fi. Cam hammaddeleri üretimi ve sat›fl› 14.11 14.25

Camifl Makina ve Kal›p Sanayii A.fi. Kal›p ve makina üretimi ve sat›fl› 58.69 70.82

Camifl Menkul De¤erler A.fi. Menkul k›ymet arac› kurumu 74.64 74.64

Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi. Sigorta acenteli¤i 82.51 82.51

Camsar Sanayi Ara Mallar› Pazarlama A.fi. Soda ve krom kimyasallar› sat›fl› 99.38 99.38

Camtafl Düzcam Pazarlama A.fi. Düzcam ve ifllenmifl camlar sat›fl› 87,42 87.43

Çay›rova Cam Sanayii A.fi. Kaplanm›fl cam ve buzlucam üretimi 47.18 47.18

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.fi.* Soda ve kristal cam ev eflyas› el üretimi 35.21 35.21

Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.fi. Döküm üretimi ve sat›fl› 79.75 79.77

Madencilik Sanayii ve Tic. A.fi. Cam hammaddeleri üretimi ve sat›fl› 92.53 92.54

S.S. Mina Ksani Cam Amb. Fabrikas› Cam ambalaj üretimi 61.44 61.44

Mitracam Plastik San. ve Tic. A.fi.** Cam takviyeli plastik üretim ve sat›fl› - 45.01

Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.fi. Vitamin K3-hayvan yemi katk› maddesi-üretimi ve sat›fl› 27.85 27.85

Paflabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.fi. Cam ev eflyas› üretimi ve sat›fl› 65.04 64.96

Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi. Cam ev eflyas› perakende sat›fl› 60.01 69.68

Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Tic. A.fi. Cam ev eflyas› otomatik üretimi 93.07 87.78

fiiflecam Bulgaria Ltd. Soda pazarlamas› 51.20 51.20

Soda Sanayii A.fi.* Soda ve krom kimyasallar› üretimi ve sat›fl› 51.20 51.20

Camifl Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.fi.* Lojistik hizmetleri 27.96 42.55

Cam Ürünleri ‹flleme Sanayii ve Tic. A.fi. Cam ürünleri ifllenmesi 86.11 28.01

Trakya Cam Sanayii A.fi.* Düzcam, lamine cam, ayna ve otomotiv camlar› üretimi 49.28 49.28

Omco ‹stanbul Kal›p San. ve Tic. A.fi. Kal›p üretimi ve sat›fl› 22.56 -

* Bu flirketlere ait hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem görmektedir.
** 30 Haziran 2001 tarihinde Mitracam Plastik San. ve Tic. A.fi.,%70 oran›nda orta¤› olan Cam Elyaf Sanayii A.fi. bünyesinde
birlefltirilmifltir.
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Dönem içinde gerçekleflen önemli olaylar

Ekonomik ve Mali Kriz

Türkiye’de 2001 y›l› fiubat ay›ndan sonra ekonomik faaliyetlerde daralma, döviz kurlar›nda, para ve sermaye piyasalar›nda
dalgalanmalar yaflanm›flt›r. Geliflmifl piyasalarda oldu¤u gibi ticari ve yasal bir altyap› oluflturmak amac›yla çeflitli düzenlemeler
yap›lmas›n› içeren ekonomik program, uygulanmaya kondu¤u 2001 y›l› May›s ay›ndan itibaren sürdürülmektedir. Ekonomik
göstergelerdeki ve piyasalardaki dalgalanmalar devam etmesine ra¤men, iliflikteki mali tablolar ekonomik ve mali krizin
etkilerini ölçülebildi¤i ve tahmin edilebildi¤i oranda içermektedir.

Topluluk’un faaliyet kar› geçen y›l›n sonuçlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemli bir art›fl göstermifltir. Bu art›fl›n temel nedeni
Topluluk’un geçmifl y›llarda ihracata verdi¤i önem ile birlikte, fiubat 2001 ekonomik krizi ile Türk Liras›’n›n yabanc› paralar
karfl›s›nda önemli oranda de¤er kaybetmesine ba¤l› olarak, yurt d›fl› sat›fl has›lat›n›n art›fl›d›r. Sat›fllar›n maliyetini oluflturan
temel girdiler büyük oranda yerli piyasadan sa¤land›¤›ndan ve dolay›s›yla maliyetler TL cinsinden olufltu¤undan, brüt kar marj›
%27.6’dan %36.6’ya yükselmifltir. Ayr›ca fiubat 2001 ekonomik krizinden sonra uygulanan gider k›s›tlama politikalar›
sonucunda faaliyet giderleri %13.2 oran›nda azalm›flt›r. Di¤er taraftan, Topluluk’un yabanc› para biriminden borçlar›n›n, Türk
Liras›’n›n yabanc› paralar karfl›s›ndaki de¤er kayb› nedeniyle faaliyet sonuçlar›na olumsuz etkisi olmufltur. UMS 12 Gelir Vergisi
(revize) uyar›nca hesaplanan ertelenmifl vergi provizyonlar› da faaliyet sonuçlar›n› olumsuz etkilemifltir. Ekli mali tablolarda UMS
12’ye uygun olarak, maddi duran varl›klar›n endekslenmesi sonucu oluflan 24,249,819 milyon TL tutar›ndaki ertelenmifl vergi
karfl›l›¤› gelecek y›llarda ödenmeyecektir. UMS 29’un uygulanmas› sonucu oluflan maddi duran varl›klar›n endeksleme fark›
üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi karfl›l›¤› bilanço tarihi itibariyle 337,497,859 milyon TL tutar›ndad›r. Bu karfl›l›k sadece
mali tablolar›n UMS’na uyumlu olmas› için hesaplanm›fl ve Topluluk’un faaliyetleri süresince hiçbir flekilde tahakkuk etmeyecek
ve ödenmeyecektir.

2. Mali tablolar›n haz›rlanma esaslar›

Mali tablolar›n haz›rlanmas›ndaki esaslar

fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› ("Kanuni Mali Tablolar"), Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi
mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›rlar. Ekli mali tablolar konsolide edilen
flirketlerin yasal kay›tlar›na yap›lan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS) Kurulu taraf›ndan yay›mlanan standartlara uygun
düzeltmeler ve s›n›flama maddelerini ve ayr›ca Türk Liras›’n›n sat›n alma gücündeki de¤iflimi mali tablolara yans›tan
düzeltmeleri de içermektedir.

Enflasyon muhasebesi

31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle, Türk Liras›’n›n genel sat›n al›m gücündeki de¤iflmeler nedeniyle yap›lan düzeltmelerde, UMS 29
("Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama") esas al›nm›flt›r.

UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullan›larak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de ayn› birimden
gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren durumlardan biri, üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n
yaklafl›k 100% veya üzerinde olmas›d›r. Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan toptan eflya fiyat endeksi
baz al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle sona eren üç y›ll›k dönem için, %307’yi aflm›flt›r.

Enflasyona göre yap›lan düzeltmeler, Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan toptan eflya fiyat endeksi kullan›larak
bulunan katsay›lar esas al›narak hesaplanm›flt›r (1994 endeksi=100). 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tablolar›n
düzeltilmesinde kullan›lan söz konusu endeks ve katsay›lar afla¤›da belirtilmifltir:

Endeks Katsay›

31 Aral›k 1998 1,215.1 4.0751
31 Aral›k 1999 1,979.5 2.5015
31 Aral›k 2000 2,626.0 1.8856
31 Aral›k 2001 4,951.7 1.0000

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

Y›llar 2001 2000 1999 1998 1997

US$ devalüasyon oran› - (%) 114.3 24.4 72.7 52.7 90.5

TEFE enflasyon oran› - (%) 88.6 32.7 62.9 54.3 90.9
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UMS 29 endeksleme ifllemlerinin ana hatlar› afla¤›daki gibidir:

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

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

• Parasal olmayan aktif ve pasifler sat›n alma veya ilk kayda al›nma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel
fiyat endeksinde meydana gelen de¤iflikliklerin al›m maliyetlerine ve birikmifl amortisman tutarlar›na yans›t›lmas› suretiyle
yeniden ifade edilmifltir. Böylece sabit k›ymetler, ifltirakler ve benzeri aktifler piyasa de¤erlerini geçmeyecek flekilde al›m
de¤erleri üzerinden endekslenmifltir. Amortismanlar da benzeri flekilde yeniden düzeltilmifllerdir. Bunlara ek olarak, arazi ve
binalar ekspertiz de¤eri ile de ifade edilebilmektedirler. Bu durumda ekspertiz de¤erinin endekslenmifl defter de¤erinin
üzerindeki (ertelenmifl vergi etkisi sonras› net) k›sm› yeniden de¤erleme fonu olarak gösterilmektedir. Özkaynaklar›n içerisinde
yer alan tutarlar, bu tutarlar›n flirkete kat›ld›¤› veya flirket içerisinde olufltu¤u dönemlerdeki genel fiyat endeksleri uygulanarak
yeniden düzeltilmifltir. 

• Gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplar›n›n mali tablolara ilk olarak yans›t›ld›klar› dönemler üzerinden
hesaplanan katsay›lar ile endekslenmifllerdir.

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

TL’nin US$’na çevrilmesi

Ekteki mali tablolarda TL tutarlar› US$’a 31 Aral›k 2001 tarihindeki T.C. Merkez Bankas›’n›n ilan etti¤i kur olan 
1 US$ = 1,439,567 TL üzerinden çevrilmifltir.

Konsolidasyon 

Konsolide mali tablolar not 1’de aç›kland›¤› gibi Topluluk ve Topluluk taraf›ndan idare edilen flirketlerin finansal tablolar›n›
kapsamaktad›r. Topluluk içi sat›fl ve al›fllar, Topluluk içi alacaklar ve borçlar ile Topluluk içi ifltiraklerin elimine edilmesi için
düzeltmeler yap›lm›flt›r. 

Topluluk’un do¤rudan veya dolayl› olarak %50’sinden fazlas›na ifltirak etti¤i veya oy hakk›na sahip olmas› nedeniyle ifllemleri
üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar tam olarak konsolide edilmektedir. Topluluk, ba¤l› ortakl›k konumundaki
flirketin finansal ve operasyonel politikalar›n› yürütme gücüne sahip olmas› nedeniyle, ba¤l› ortakl›¤›n faaliyet sonuçlar›ndan pay
al›r. Topluluk ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar› aras›nda gerçekleflen önemli ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda
yok edilir. 100%’üne sahip olunmayan konsolide ba¤l› ortakl›klar›n, özkaynaklar› ve net geliri üzerindeki üçüncü flah›slara ait
paylar konsolide mali tablolarda az›nl›k pay› olarak gösterilmektedirler (Not 20). 

Finansal ve operasyonel politikalar›yla ilgili kararlar›nda Topluluk’un önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel kiflilikler, ifltirak olarak
adland›r›l›rlar. Topluluk’un %20 ila %50’sini elinde bulundurdu¤u veya oy hakk›na sahip oldu¤u, ancak faaliyetlerini önemli
ölçüde kontrol edemedi¤i ifltirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilirler. Özkaynak yönteminde ifltirak net varl›k tutar›yla
konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan Topluluk pay› konsolide gelir tablosuna dahil edilir. ‹fltiraklerin
net aktif de¤erindeki düflüflün geçici olmamas› durumunda ifltirak de¤eri, konsolide mali tablolarda azalt›lm›fl de¤eriyle
gösterilir.

Topluluk’ça oy hakk›na veya %20’sinden fazlas›na sahip olunmayan di¤er ifltirakler endekslenmifl maliyetleri üzerinden
muhasebelefltirilirler. Gerekli oldu¤u hallerde de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›l›r.

Bir flirketin Topluluk taraf›ndan sat›n al›m› gerçekleflti¤inde ilgili ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri, al›m günü itibariyle gerçe¤e
uygun de¤erleriyle ölçülür. Az›nl›klar›n pay›, aktif ve pasiflerin gerçe¤e yak›n de¤erlerinin az›nl›k pay› oran›nda hesaplanmas›yla
elde edilir. Y›l içinde al›nan veya sat›lan ifltiraklerin, al›m›n gerçekleflti¤i tarihten bafllayan veya sat›fl›n gerçekleflti¤i tarihe kadar
olan faaliyet sonuçlar› konsolide gelir tablosuna dahil edilir. 

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

3. Uygulanan muhasebe prensiplerinin özeti

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

a. ‹liflkili flirketler
Ekteki mali tablolarda T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.’nin hissedarlar›, konsolide olan ve olmayan Topluluk flirketleri, bunlar›n
yöneticileri ve iliflkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r. 
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b. Menkul k›ymetler
Menkul K›ymetler, ters repo sözleflmeleri çerçevesinde al›nan, önceden belirlenmifl sat›fl fiyat› ve vadeye sahip devlet tahvilleri
ve hazine bonolar›n› içermektedir. Topluluk, UMS 39 uyar›nca, menkul k›ymetlerini vadesine kadar elde tutaca¤›n› belirlemifltir
ve iç verim oran›n› kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle de¤erlemifltir. Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmifl ancak henüz
tahsil edilmemifl faiz tutarlar› "Menkul K›ymetler" hesab›na dahil edilmifltir. 

c. Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, UMS 39 uyar›nca iç verimlilik oran›n› kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle
de¤erlenmifl net de¤erlerinden flüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara
iliflkin karfl›l›klar, Topluluk Yönetimi’nce, tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve
mevcut ekonomik koflullar gözönünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri
anlafl›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir. 

d. Stoklar›n de¤erlemesi
Stoklar a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin (piyasa de¤erinden sat›fl
giderlerinin düflülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düflük olan› ile de¤erlenmektedir. Maliyet, hammadde, iflçilik ve ilgili üretim
safhas›na uygun genel üretim giderlerini kapsamaktad›r. 

e. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar
‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar sürekli bir de¤er düflüklü¤ü bulunmad›¤› takdirde, bilanço tarihi itibari ile endekslenmifl de¤erleri ile
gösterilmektedir.

fiiflecam Glass Marketing Ltd., fiiflecam China Ltd. (International Glass Ltd. - Hong Kong), Paflabahçe Glas GmbH ve Camifl
Egypt Mining Ltd.Co. Türkiye d›fl›nda üretim, sat›fl ve pazarlama faaliyetleri amac›yla kurulmufl flirketlerdir. Topkap› Yat›r›m
Holding A.fi. ve Anadolu Cam Investment B.V. yat›r›m yapmak üzere yeni kurulan holding flirketleridir. Anadolu Cam
Investment B.V. Rusya’da cam ambalaj üretimi alan›nda faaliyet göstermek üzere 2001’de kurulan Ruscam Ltd’nin ana orta¤›
olarak yat›r›mlar›n finansman›n› sa¤lamak üzere kurulmufltur. Bu flirketlere olan ifltirak tutarlar› konsolide bilanço aktif
toplam›n›n %1’inden düflük olmalar› nedeniyle önemli görülmediklerinden ya da konsolide bilanço tarihi itibariyle faaliyete
geçmediklerinden ekli mali tablolarda konsolide edilmemifl, enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri ile gösterilmifllerdir. 

Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. ve ‹stanbul Porselen Sanayii A.fi. tasfiye sürecinde olduklar›ndan bu flirketlere olan ifltirak
tutarlar›n›n tamam›na ekli mali tablolarda ifltirak de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

f. Sabit k›ymetler 
Tarihi maliyet de¤erleriyle gösterilen sabit k›ymetler al›m tarihinden itibaren endekslenmifltir (yeniden de¤erleme hariç).
Amortisman, s›n›rs›z kullan›m ömrü olan arsalar hariç sabit k›ymetlerin endekslenmifl de¤erleri üzerinden ve normal
amortisman metoduna göre hesaplanm›flt›r. Sabit k›ymetler afla¤›daki sürelerde itfa edilmektedirler:

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

Arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile binalar 31 Aral›k 1997 tarihli ekspertiz de¤erleri baz al›narak yeniden de¤erlenmifllerdir.
Ekspertiz de¤erinin endekslenmifl (ertelenmifl vergi etkisi sonras› net) de¤erinin üzerindeki k›sm› 31 Aral›k 1997 tarihi itibariyle
yeniden de¤erleme fonu olarak özkaynaklara kaydedilmifltir. Yeralt› ve yerüstü düzenleri ile binalar üzerinden ayr›lan
amortismanlar bu dönemden itibaren yeniden de¤erlenmifl tutarlar üzerinden ayr›lm›flt›r.

Sabit k›ymet sat›fllar›ndan elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda endekslenerek ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil
edilmifltir. 

Varl›klar›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden daha yüksek oldu¤u takdirde, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle ikame de¤erine
indirgenmektedir.

Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl›klar›n büyütülmesi veya
gelifltirilmesiyle ilgili olarak oluflan bütün giderler ve tamirat›n finansman› için al›nan kredilerin dönem faiz giderleri aktiflefltirilir
ve yukar›da aç›klanm›fl olan amortisman esaslar›na ba¤l› kal›narak amortismana tabi tutulurlar. 

g. Varl›klar›n de¤er kayb›
Ertelenmifl vergi aktifi ve finansal varl›klar d›fl›ndaki tüm uzun vadeli varl›klar, UMS 36’ya göre ("Varl›klar›n De¤er Kayb›")
incelenmektedir. UMS 36 uyar›nca, bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden büyük ise de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
ay›rmak gerekmektedir. ‹kame de¤eri, varl›¤›n net sat›fl de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir. Kullan›m
de¤eri, varl›¤›n sürekli kullan›m› sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girifllerinin ve kullan›m ömrü sonundaki sat›fl
de¤erinin toplam›n›n bugünkü de¤eridir.
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h. Borçlanma giderleri
Kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda, sat›n al›nmas›, yap›m›
veya üretimi ile do¤rudan iliflki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl›k kullan›ma veya sat›fla haz›r hale getirilene kadar maliyetine
dahil edilmektedir.

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

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

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

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

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

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n olufltu¤u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar› üzerinden
hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 

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

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

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

Topluluk, yabanc› para riskine karfl› kendini korumaya almak için forward anlaflmalar› yapmaktad›r. Belirli risklerden korunmak
amac›yla yap›lan forward anlaflmalar› sonucu ortaya ç›kan gerçekleflmemifl kar ve zararlar ertelenir ve benzer ifllemler sonucu
oluflan kar ve zararlara efllefltirilir.

l. Gelir tahakkuku
Gelirler olufltu¤unda tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Net sat›fllar, iskontolar ve iadeler düflüldükten sonra
dönem içinde sat›lan mamullerin, 31 Aral›k 2001 tarihindeki paran›n sat›n al›m gücüyle ifade edilmifl fatura tutarlar›n›
içermektedir.

m. Kasa ve banka 
Kasa ve bankalar, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluflmaktad›r. Vadeli banka mevduatlar›
üzerindeki faiz gelir tahhakkuku, bilanço tarihi itibariyle iç verimlilik oran›n› kullanarak indirgenmifl maliyet yöntemiyle
hesaplanm›flt›r. Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmifl ancak henüz tahsil edilmemifl faiz tutarlar› kasa ve banka hesab›na dahil
edilmifltir. 

n. Finansal kiralama - Kirac› konumunda Topluluk
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Topluluk’a ait bir varl›k olarak görülür.
Kiralayana karfl› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile
varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün
sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 

o. Finansal enstrümanlar
Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl›kla de¤ifltirilebilece¤i veya bir
taahhüdün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda,
sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir.

Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri, Topluluk taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme
yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin
yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Topluluk’un varl›klar›n› elden ç›karmas›
durumunda cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.
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Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler ve vadeli al›m-sat›m ifllemleri gibi
di¤er türev enstrümanlar, karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Topluluk finansal durumunu
olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

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

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

Kasa ve bankalar: Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri y›l sonu kurundan de¤erlenmifllerdir. Bilançodaki nakit
ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

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

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

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

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

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

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

Fiyat riski 
Topluluk, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Türk Liras› karfl›s›ndaki de¤erlerinin de¤iflimlerine ba¤l› olarak kur
dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Topluluk’un ihracatlar› ve ithalatlar› yabanc› para cinsinden yap›lmaktad›r. Kullan›lan
kredilere iliflkin faiz oranlar›n›n bir bölümü piyasada oluflan faiz oranlar›na paralel olarak de¤iflmektedir. Bu nedenle, Topluluk, iç
ve d›fl piyasalarda faiz dalgalanmalar›na da maruz kalmaktad›r. Topluluk, kur ve faiz risklerini s›n›rlamak amac›yla Not 22’de
yeralan yabanc› para forward ifllemleri d›fl›nda riskten kaç›nma araçlar›n› (hedging) kullanmamaktad›r.

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

Topluluk gereken durumlarda, nakit ihtiyac›n› kreditörlerinden ve ana hissedar› Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’nden kredi almak
suretiyle sa¤lamaktad›r.

p. fierefiye
fierefiye, Topluluk’un sat›n ald›¤› varl›k için net aktif de¤erinin üzerinde bedel ödemesi durumunda konsolidasyon s›ras›nda
ortaya ç›kar. Ayn› flekilde, negatif flerefiye de Topluluk’un sat›n ald›¤› varl›k için net aktif de¤erinin alt›nda bedel ödemesi
durumunda konsolidasyon s›ras›nda ortaya ç›kar. Pozitif ve negatif flerefiye, ekonomik ömür 20 y›l al›narak normal amortisman
yöntemine tabi tutulur. Dönemin amortisman gelir ve giderleri mali tablolarda ‘Di¤er giderler (net)’ kaleminde gösterilmifltir. Bu
ifllemler sonucu gerçekleflen amortisman gelir ve giderleri olufltuklar› döneme kaydedilir. ‹fltirak al›m› sonucunda oluflan
flerefiye, ifltirakin bilançoda kay›tl› de¤erinin içine kat›l›r. Ba¤l› ortakl›klar›n ve ortak kontrol edilen kurumlar›n sat›m al›m›
sonucunda oluflan flerefiye, bilançoda ayr› gösterilir. ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k veya ortak kontrol edilen kurumlar›n sat›fl›nda amorti
olmam›fl flerefiye, sat›fl kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›n›r. 

r. UMS 39’un ("Finansal Enstrümanlar: Kayda Alma ve De¤erleme") ilk defa uygulan›fl›
UMS 39, 1 Ocak 2001 tarihinde ve bu tarihten sonra bafllayan dönemler için haz›rlanan mali tablolar için geçerlidir. Standard›n
geçifl hükümleri gere¤ince, geçmifl dönemdeki karfl›laflt›rmal› de¤erler, bu seneki gösterime uygun olmas› aç›s›ndan yap›lan
s›n›flamalar d›fl›nda, yeniden düzenlemeye tabi tutulmam›flt›r. 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle UMS 39 uyar›nca de¤erleme
yöntemlerinin uygulanmas› sonucu oluflan kümülatif farklar, birikmifl karlar hesab›n›n aç›l›fl bakiyesinde düzeltme olarak
gösterilmifltir.
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s. Netlefltirme
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var oldu¤u takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili
düflünüldü¤ünde veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesi ayn› zamanda gerçeklefltirilecek oldu¤unda
bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.

t. Muhasebe tahminleri
Mali tablolar›n Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle mali
tablolarda yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erlerini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar›, dönem
içerisinde oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Gerçek
sonuçlar bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilmektedir.

u. Kar paylar›
Kar pay› alacaklar›, temettü da¤›t›m›n›n yap›laca¤› dönemde gelir kaydedilir, kar pay› ödemeleri ise ilan edildikleri dönemde
kardan da¤›t›m olarak gösterilir.

v. Grup baz›nda faaliyet göstergeleri
Yönetim aç›s›ndan Topluluk befl faaliyet grubuna ayr›lm›flt›r: Düzcam, Cam Ev Eflyas›, Cam Ambalaj ve Kimyasallar ana faaliyet
gruplar›d›r. ‹thalat, ihracat, lojistik, sigorta acenteli¤i ve finansal arac› kurum faaliyetlerini yürüten kurulufllar ise Hizmet
Faaliyetleri’ni oluflturur. Bu ayr›mlar Topluluk’un bafll›ca faaliyet gruplar› baz›nda bilgi raporlamas›nda temel oluflturmaktad›r.
(bak›n›z Not 30)  

y. Hisse bafl›na kar
2001 ve 2000 y›llar›na iliflkin olarak birim hisse bafl›na kar hesaplamalar›, 2001 ve 2000 y›llar› için ç›kar›lan bedelsiz hisselerin
etkisi gözönüne al›narak, UMS 33’e uygun olarak yap›lm›flt›r. 2001 ve 2000 y›llar› için ayr›ca di¤er mali enstrümanlara iliflkin
hisse bafl›na kar hesaplanmas›n› gerektirecek, baflka bir mali enstrüman bulunmamaktad›r.

2001 ve 2000 y›llar› için fiirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse bafl›na kar hesaplamalar› afla¤›daki gibidir (nakit
art›fllar›n bedelsiz hisse içermedi¤i varsay›lm›flt›r):

2001 2000

1 Ocak itibariyle tedavüldeki toplam hisse senedi adedi 84,106,000,000 79,000,000,000

Ç›kar›lan bedelsiz hisseler 
- Yeniden de¤erleme fonundan transferler

2000 y›l›nda - -
2001 y›l›nda - -

- Ç›kar›lan nakit karfl›l›¤› hisse senetleri - 5,106,000,000

31 Aral›k itibariyle tedavüldeki toplam hisse senedi adedi  84,106,000,000 84,106,000,000

Tedavüldeki hisse senedinin a¤›rl›kl› ortalama adedi 84,106,000,000 81,553,000,000
Net (zarar) / kar (milyon TL) (18,905,974) 1,884,284
Hisse bafl›na (zarar) / kar (TL) (225) 23

4. Kasa ve bankalar
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Kasa 80,863 203,663
Vadesiz mevduatlar 14,176,824 5,314,737
Vadeli mevduatlar 24,444,991 9,451,934
Verilen çekler (187,075) (157,493)
Di¤er haz›r de¤erler 529,972 2,914,637

39,045,575 17,727,478

Vadeli Mevduatlar

Para cinsi Faiz oran› Vade 31 Aral›k 2001
TL

TL %57 3 Ocak 2002 6,803
EUR %2.80 9 Ocak 2002 5,998,884
US$ %1.50 3 Ocak 2002 18,430,776
US$ %6.25 1 Temmuz 2002 8,528

24,444,991
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5. Menkul k›ymetler

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Hisse senetleri 20,972 24,163
Yat›r›m fonlar› 1,887,567 8,620,425
Devlet tahvili ve hazine bonosu 1,574,291 31,951,582
Repolar 13,692,874 12,904,636
Di¤er menkul k›ymetler 101,876 1,478,369
Menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› - (2,354,498)

17,277,580 52,624,677

Yat›r›m fonlar›, bilanço günü itibariyle piyasa de¤eri üzerinden de¤erlenir. Yönetim, menkul k›ymetlerin gerçe¤e uygun
de¤erinin bilanço de¤erlerine yak›n oldu¤una inanmaktad›r. 

Faiz oran› Vade 31 Aral›k 2001
Repo %51- %86 2 Ocak 2002 13,640,301
Repo %37 3 fiubat 2002 52,573

13,692,874

Nominal de¤er Vade 31 Aral›k 2001

Devlet tahvili 2,201 9 Ocak 2002 2,175
Devlet tahvili 1,430 23 Ocak 2002 1,381
Devlet tahvili 42,654 13 fiubat 2002 40,178
Devlet tahvili 2,844 06 Mart 2002 2,596
Devlet tahvili 29,608 20 Mart 2002 26,454
Devlet tahvili 43,702 3 Nisan 2002 38,243
Devlet tahvili 100 17 Nisan 2002 86
Devlet tahvili 4,456 8 May›s 2002 3,697
Devlet tahvili 6,843 10 Temmuz 2002 5,184
Devlet tahvili 1,000,000 15 Temmuz 2010 1,430,087
Hazine bonosu 25,849 20 fiubat 2002 23,913
Hazine bonosu 385 26 Temmuz 2002 297

1,574,291

6. Ticari alacaklar (net)
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Ticari alacaklar 197,162,337 214,904,174
Ticari alacaklar reeskontu (3,583,576) - (*)
Alacak senetleri 18,126,748 30,011,865
Alacak senetleri reeskontu (-) (574,371) (1,311,382)
Verilen depozito ve teminatlar 230,999 748,135
Di¤er ticari alacaklar 533,924 707,330
fiüpheli ticari alacaklar 8,768,856 10,534,153
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-) (8,134,095) (11,247,289)
Toplam 212,530,822 244,346,986

(*) Ticari alacaklar üzerinden UMS 39’un ilk defa uygulan›fl›na istinaden hesaplanan iskonto tutar›, 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle
6,385,157 milyon TL’d›r.

Sat›fllar›n tahsilat› ortalama 61 gün vadelidir. Gerçekleflmesi beklenmeyen tahsilatlar için karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Bu karfl›l›k, geçmifl
y›llarda edinilen deneyimlere dayan›larak elde hesaplanm›flt›r. 2001 ve 2000 y›llar›nda gerçekleflen flüpheli alacaklar karfl›l›¤›
hareketleri afla¤›daki gibidir: 

2001 2000

Aç›l›fl bakiyesi 11,247,289 6,219,560
Dönem gideri 2,169,453 6,558,936
Parasal kazanç (5,282,647) (1,531,207)
Kapan›fl bakiyesi 8,134,095 11,247,289
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Alacak senetleri %70 üzerinden reeskonta tabi tutulmakta olup vadeleri afla¤›daki gibidir: 
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Vadesi geçen 83,354 -
30 gün içinde 9,229,294 19,384,834
31-60 gün içinde 6,881,363 7,865,134
61-90 gün içinde 1,733,106 2,353,289
91-120 gün içinde 148,271 338,558
121 günden fazla 51,360 70,050

18,126,748 30,011,865

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

Teminat mektuplar› 45,664,675 70,251,160
Hat›r senetleri 5,037,860 1,889,847
‹potekler 10,335,981 16,595,581
Di¤er 752,165 2,712,357

61,790,681 91,448,945

7. ‹liflkili flirketlerle ifllemler 
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

‹liflkili flirketlerden alacaklar
Paflabahçe Glas GmbH 388,304 638,185
Anadolu Cam Investment B.V. 34,705 -
‹fl Bankas› Frankfurt Branch 26,065 -
Mepa Merkezi Paz. A.fi. 26,193 -
Asmafl A¤›r Sanayi A.fi. 408,477 -
‹fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. - 9,808,959
fiiflecam Glass Marketing Ltd. 2,750,982 2,017,912
Di¤erleri 500 -

3,635,226 12,465,056

‹liflkili flirketlere borçlar
Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. - 17,542
‹fl Genel Finansal Kiralama A.fi. 12,025 8,174
‹stanbul Porselen Sanayii A.fi. 904,719 1,158,366
‹fl Merkezleri Yönetim ve ‹flletim A.fi. 157,491 -
BMT NV 5,902 -
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. 1,460,504 -
Gerçek kifliler 119,072 39,659
Di¤erleri 3,597 -

2,663,310 1,223,741

8. Stoklar (net)
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

‹lk madde ve malzeme 57,100,926 62,717,376
Yar› mamüller 13,257,222 9,054,029
Mamüller 142,963,684 157,299,447
Ticari mallar 9,270,322 10,408,579
Verilen siparifl avanslar› 5,040,139 4,048,958
Di¤er stoklar 655,938 877,399
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (1,336,438) (433,866)

226,951,793 243,971,922

2001 ve 2000 y›llar›nda stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir: 

2001 2000

Aç›l›fl bakiyesi 433,866 7,445
Dönem gideri 1,106,349 428,254
Parasal kazanç (203,777) (1,833)
Kapan›fl bakiyesi 1,336,438 433,866
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9. Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (net)

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000
Personelden alacaklar 414,600 665,551
Di¤er alacaklar 6,146,658 8,453,148
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-) (247,831) (473,591)
Peflin ödenen giderler 17,534,876 7,763,796
Gelir tahakkuklar› 18,015 1,527,438
Devreden KDV 1,832,311 6,371,989
‹ndirilecek KDV 15,853 19,279
Di¤er KDV 9,918,578 5,117,041
Peflin ödenen vergi ve fonlar 122,105 1,690,990
Verilen ifl avanslar› 73,036 1,568,812
Personele verilen avanslar 207,101 40,490
Di¤er çeflitli alacaklar 440,090 1,714,037

36,475,392 34,458,980

10. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar (net)

Topluluk’un 31 Aral›k 2001 ve 2000 tarihleri itibariyle ifltirak ve konsolide edilmemifl ba¤l› ortakl›klar›ndaki sermaye paylar› ve
oranlar› afla¤›daki gibidir: 

fiirket ünvan› Pay› % 31 Aral›k 2001 Pay› % 31 Aral›k 200

fiiflecam China Ltd. (International Glass Ltd.) 100.00 38,758 100.00 38,758
Mepa Merkezi Pazarlama A.fi. 99.24 107,782 99.24 107,782
‹stanbul Porselen Sanayii A.fi. 99.87 5,577,647 99.87 5,577,647
Solvay fiiflecam Holding AG 19.14 40,414,222 19.14 37,530,430
Paflabahçe Glas GmbH 100.00 40,479 100.00 40,479
Camifl Egypt Mining Ltd.Co. 99.70 958,392 99.70 958,392
Anadolu Cam Investment B.V. 51.85 1,971,687 - -
fiiflecam Glass Marketing Ltd. 100.00 83,757 - -

49,192,724 44,253,488
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (5,685,425) (5,685,425)

43,507,299 38,568,063

T. ‹fl Bankas› A.fi. ifltirakleri 
Anadolu Hayat Sigorta A.fi. 1.00 542,365 1.00 461,690
‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. <1 33,193 <1 23,778
‹fl Genel Finansal Kiralama A.fi. 2.65 611,265 2.65 333,231
‹fl Koray Tur. Or. Mad. ‹nfl. Taah. ve Tic. A.fi. <1 3,226 <1 3,226
‹fl Merkezleri Yönetim ve ‹flletim A.fi. 1.33 13,356 1.33 13,356
‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. 2.00 1,001,509 2.00 733,095
Destek Reasürans T.A.fi. <1 52,176 <1 49,913
Kule Temizlik Güv. ‹nfl. Tur. ve ‹fll. A.fi. <1 14,270 <1 13,450
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. 8.00 119,440 8.00 119,440
Efes Holding A.fi. <1 59,081 <1 59.081
Camifl Yat›r›m Holding A.fi. <1 8,446 <1 8,446
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi. <1 433,324 <1 214,113
Anadolu Turizm ‹nflaat ve Ticaret A.fi. <1 1,512 <1 502
‹fl Do¤an Petrol Yat›r›mlar› A.fi. 5.00 32,902,538 5.00 32,902,538
‹fl-Tim Telekomünikasyon Hizm. A.fi. 5.00 51,982,508 5.00 34,923,778
Topkap› Yat›r›m Holding A.fi. 80.00 8,446 80.00 8,446
Trakya Yat›r›m Holding A.fi. 34.65 86,415,691 34.65 59,372,692
‹fl Factoring Finansman Hizmetleri A.fi. 7.83 3,809,744 25.33 2,551,802
Özkaynak metodu-konsolidasyon düzeltmesi (1,430,996) (174,754)

176,581,094 131,617,823
Di¤er ifltirakler 941,230 947,583

221,029,623 171,133,469

52



11. fierefiye (net)
2001 2000

Dönem bafl› flerefiye
fierefiye (maliyet bedeli) 4,142,717 4,142,717
Birikmifl amortisman› (-) (1,449,956) (1,242,818)
fierefiye (net) 2,692,761 2,899,899

Negatif flerefiye (maliyet bedeli) (16,998,924) -
Negatif flerefiye birikmifl amortisman› (-) 708,289 -
Negatif flerefiye (net) (-) (16,290,635) -

1 Ocak bilançosuna göre flerefiye (net) (13,597,874) 2,899,899

Dönem içi flerefiye
Sat›n al›mdaki flerefiye - -
Sat›n al›mdaki negatif flerefiye (-) - (16,998,924)

- (16,998,924)
Dönem içi sat›lan flerefiye
Sat›lan flerefiye (-) - -
Sat›lan negatif flerefiye - -
fierefiye birikmifl amortisman› - -
Negatif flerefiye birikmifl amortisman› - -

- -
Dönem içi amorti olan flerefiye
fierefiye amortisman› (-) (207,136) (207,138)
Negatif flerefiye amortisman› 849,946 708,289

642,810 501,151
Dönem sonu flerefiye
fierefiye (maliyet bedeli) 4,142,717 4,142,717
Birikmifl amortisman (-) (1,657,092) (1,449,956)
fierefiye (net) 2,485,625 2,692,761

fierefiye (maliyet bedeli) (-) (16,998,924) (16,998,924)
fierefiye birikmifl amortisman› 1,558,235 708,289
Negatif flerefiye (net) (-) (15,440,689) (16,290,635)

31 Aral›k bilançosuna göre flerefiye (net) (12,955,064) (13,597,874)

12. Maddi duran varl›klar (net)

Yeralt� ve Tesis, Di�er Maddi 
Yer�st� Makina ve Duran

Arazi ve Arsalar D�zenleri Binalar Cihazlar Ta��tlar Demirba�lar Varl�klar Toplam
Maliyet de�eri
1 Ocak 2001 a��l�� bakiyesi 263,873,838 126,659,930 524,875,906 2,941,612,521 18,991,122 141,672,944 5,105,193 4,022,791,454 
Al�mlar 3,311,699 1,847,373 494,847 33,423,130 1,581,071 2,908,232 607,807 44,174,159 
Sat��lar - (37) (25,691,130) (18,116,488) (1,131,258) (5,037,563) (555) (49,977,031)
Yap�lmakta olan yat�r�mlardan transfer 175,532 804,916 2,212,203 39,934,275 815,042 5,155,292 - 49,097,260 
Varl�klarda de�er d���kl��� - - - (2,095,271) - - - (2,095,271)
31 Aral�k 2001 kapan�� bakiyesi 267,361,069 129,312,182 501,891,826 2,994,758,167 20,255,977 144,698,905 5,712,445 4,063,990,571 

Birikmi� amortismanlar
1 Ocak 2001 a��l�� bakiyesi - (38,860,033) (122,900,626) (1,884,959,142) (13,346,915) (108,782,636) (2,261,701) (2,171,111,053)
D�nem gideri - (2,745,587) (11,596,517) (119,882,565) (1,897,183) (6,353,975) (603,968) (143,079,795)
Sat��lar - 16 3,855,709 8,007,630 487,735 3,624,956 275 15,976,321 
Varl�klarda de�er d���kl��� - - - 1,726,598 - - - 1,726,598 
31 Aral�k 2001 kapan�� bakiyesi - (41,605,604) (130,641,434) (1,995,107,479) (14,756,363) (111,511,655) (2,865,394) (2,296,487,929)

Yap�lmakta olan yat�r�mlar ve verilen avanslar- 2000 27,935,055
31 Aral�k 2000 itibariyle
Net Defter De�eri 263,873,838 87,799,897 401,975,280 1,056,653,379 5,644,207 32,890,308 2,843,492 1,879,615,456

Yap�lmakta olan yat�r�mlar ve verilen avanslar- 2001 10,853,566
31 Aral�k 2001 itibariyle
Net Defter De�eri 267,361,069 87,706,578 371,250,392 999,650,688 5,499,614 33,187,250 2,847,051 1,778,356,208
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13. Maddi olmayan duran varl›klar (net)
Kurulu� ve Ara�t�rma ve Di�er Maddi 

�rg�tlenme Geli�tirme �zel Olmayan Duran

Haklar Giderleri Giderleri Maliyetler Varl�klar Toplam

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2001 aç›l›fl bakiyesi 19,607,277 5,050,225 419,171 19,101,179 1,972,218 46,150,070 

Al›mlar 716,335 - - 15,281,849 913,897 16,912,081 

Sat›fllar (176,345) (26) - (2,136,684) (364,803) (2,677,858)

31 Aral›k 2001 kapan›fl bakiyesi 20,147,267 5,050,199 419,171 32,246,344 2,521,312 60,384,293 

Birikmifl amortismanlar

1 Ocak 2001 aç›l›fl bakiyesi (14,612,334) (2,866,538) (418,922) (11,067,075) (1,085,631) (30,050,500)

Dönem gideri (1,341,421) (367,987) (249) (3,349,123) (198,510) (5,257,290)

Sat›fllar 83,421 - - 1,710,578 331,091 2,125,090 

31 Aral›k 2001 kapan›fl bakiyesi (15,870,334) (3,234,525) (419,171) (12,705,620) (953,050) (33,182,700)

31 Aral›k 2001 itibariyle

Net Defter De¤eri 4,276,933 1,815,674 - 19,540,724 1,568,262 27,201,593

14. Di¤er duran varl›klar 

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Personelden alacaklar 13,500 25,456

Di¤er alacaklar 6,196 28

Peflin ödenmifl giderler 2,871,325 4,145,501

Gelir tahakkuklar› - 4,167

Di¤er duran varl›klar 14,747 15,525

2,905,768 4,190,677

15. Mali borçlar
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

K›sa vadeli banka kredileri 156,432,715 210,508,065

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 48,847,553 76,871,105

Di¤er k›sa vadeli banka kredileri 992,020 538,481

Toplam k›sa vadeli mali borçlar 206,272,288 287,917,651

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› 127,049,185 104,247,520

Di¤er uzun vadeli banka kredileri - 341,245

Toplam uzun vadeli mali borçlar 127,049,185 104,588,765

Toplam mali borçlar 333,321,473 392,506,416

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

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

1 y›l içinde ödenecekler 206,272,288 287,917,651

1-2 y›l içinde ödenecekler 16,240,834 432,963

2-3 y›l içinde ödenecekler 49,862,004 30,263,912

3-4 y›l içinde ödenecekler 10,076,969 73,550,645

4-5 y›l içinde ödenecekler 50,384,844 -

5 y›l ve sonras› 484,534 341,245

333,321,473 392,506,416
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K›sa vadeli banka kredileri afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:

Döviz Faiz Oran› Döviz 31 Aral›k 2001 Faiz Oran› Döviz 31 Aral›k 2000
Cinsi % Miktar› TL % Miktar› TL

US$ Libor + 2 - 8 76,519,954 109,954,158 Libor + 1 - 2 68,025,369 86,168,371
DEM Fibor + 4 - 7 6,040,231 3,909,166 Fibor + 4 11,293,933 6,735,285
EUR Eurobor + 2.75 - 8 21,241,499 26,887,276 Eurobor + 1 - 3.5 83,150,588 96,985,646
TL 44 - 52 - 15,682,115 22 - 32 - 20,618,763

156,432,715 210,508,065

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

Döviz Faiz Oran› Döviz 31 Aral›k 2001
Cinsi % Miktar› TL

US$ 7.06 - 11.19 28,217,146 40,570,134
DEM Libor + 2 12,428,751 8,048,528
EUR 5.52 6,754 8,560
TL 15 - 55 - 220,331

48,847,553

Di¤er k›sa vadeli krediler afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:

Kredi Döviz Faiz Oran› Döviz
Cinsi Cinsi % Miktar› 31 Aral›k 2001

Spot (*) TL - - 992,020

(*) Spot krediler, sosyal sigortalar primi ödemeleri için bankalar taraf›ndan tan›nan günlük kredi kulland›r›mlar›n› içermektedir.

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

Döviz Faiz Oran› Döviz 31 Aral›k 2001
Cinsi Vade % Miktar› milyon TL

US$ 2006 7.97 - 8.17 5,869,325 8,449,286
US$ 2005 6.5 - 9.75 14,557,536 20,956,549
US$ 2004 6.5 - 9.75 28,651,969 41,246,429
US$ 2003 7.97 - 9.75 31,964,161 46,014,551
US$ - - 336,583 483,895
DEM 2003 Libor + 2 8,285,000 5,364,719
EUR 2003 5.5 3,390,000 4,293,241
TL 2004 15 - 35 - 215,548
TL 2003 55 - 24,967

127,049,185

16. Ticari borçlar
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

K›sa vadeli ticari borçlar 52,028,787 62,956,613
Ticari borçlar reeskontu (1,525,998) - (*)
Borç senetleri 183,580 109,777
Alacak senetleri reeskontu (2,553) -
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 4,706,714 3,488,322
Al›nan depozito ve teminatlar 524,918 452,913
Di¤er ticari borçlar 607,064 2,147,189
Toplam k›sa vadeli ticari borçlar 56,522,512 69,154,814

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 5,942,218 8,716,947
Uzun vadeli ticari borçlar 20,156 21,510
Toplam uzun vadeli ticari borçlar 5,962,374 8,738,457

Toplam ticari borçlar 62,484,886 77,893,271

(*) Ticari borçlar üzerinden UMS 39’un ilk defa uygulan›fl›na istinaden hesaplanan iskonto tutar› 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle
5,229,365 milyon TL’d›r.
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Ticari borçlarda yeralan finansal kiralama borçlar› ödeme tablosu:
Toplam 

Finansal Kiralama Tahakkuk Finansal
Taksidinin Etmemifl Kiralama

Bugünkü De¤eri Faiz Tutar› Taksidi

1 y›l içinde ödenecekler 4,706,714 1,240,861 5,947,575
1-2 y›l içinde ödenecekler 3,964,356 1,068,372 5,032,728
2-3 y›l içinde ödenecekler 1,977,810 538,617 2,516,427
3-4 y›l içinde ödenecekler 52 68 120
4 y›l sonras› için ödenecekler - - -

10,648,932 2,847,918 13,496,850

Topluluk, finansal kiralama sözleflmelerine istinaden Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi.‘ne 1,268,493 milyon TL de¤erinde
teminat mektubu vermifltir. 

Finansal kiralama yoluyla al›nan sabit k›ymetlerin net bilanço de¤erleri:

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Maddi duran varl›klar 11,942,231 11,442,713
Tafl›tlar 682,303 -

12,624,534 11,442,713

17. Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Personele borçlar 3,020,354 4,725,970
Ödenecek vergi ve harçlar 9,034,182 12,965,855
Ödenecek SSK primleri 4,527,000 11,440,807
Ertelenmifl vergi ve yükümlülükler 28,942 72,592
Tahakkuk etmifl giderler 1,341,231 5,091,554
Di¤er tahakkuk ve yükümlülükler 1,895,790 17,344,860
Gelecek dönemlere ait gelirler 12,961 284,444
Karfl›l›klar 418,268 4,474,774
Di¤er KDV 4,437,398 2,090,091

24,716,126 58,490,947

18. Vergi
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Ödenecek vergi karfl›l›¤›:
Kurumlar ve gelir vergisi karfl›l›¤› 34,296,994 32,282,583
Peflin ödenmifl vergi ve fonlar (5,353,732) (6,248,937)

28,943,262 26,033,646
Vergi karfl›l›¤›:
Türk Vergi Mevzuat›na göre vergi karfl›l›¤› 34,296,994 32,282,583
UMS 12’ye göre ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 140,559,510 32,890,352

174,856,504 65,172,935

Topluluk ve ba¤l› ortakl›klar› vergilendirilebilir geliri üzerinden kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopaj›na tabidir. 1 Ocak 1999
tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› %30 olup ilgili vergi tutar› üzerinden %10 oran›nda fon ödenmektedir.
Ayr›ca vergi sonras› kar üzerinden kar da¤›t›ld›¤› takdirde gelir vergisi stopaj› ödenecektir. Bu durumda, kar da¤›t›m› yap›lmad›¤›
takdirde Topluluk’un efektif vergi oran› %33’e ulaflacak, kar da¤›t›m› yap›ld›¤› takdirde ise kurumlar vergisine ek olarak gelir
vergisi stopajlar› do¤acakt›r. Bu oran fon pay› dahil olmak üzere halka aç›k flirketler için %5.5 ve halka aç›k olmayan flirketler
için %16.5’dir.

Yat›r›m indirimleri mali kardan indirilebilmekle birlikte %19.8 gelir vergisi stopaj›na tabidir (31 Aral›k 2000 itibariyle %19.8).
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi tutar›, vergilemeye temel al›nacak tutara ulafl›ncaya kadar kullan›labilir. Topluluk kar elde etmez
veya mali zarar ederse indirim tutar› takip eden y›llara tafl›n›r.
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Türk Mevzuat›na göre zararlar, vergilendirebilir gelirden indirilmek üzere 5 y›l boyunca tafl›nabilir. Önceki dönem gelirlerinden
indirilmek üzere geçmifle mahsup edilemez.

‹fltirak hisselerinin veya en az iki y›l elde tutulan gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n, sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda kurum
sermayesine ilave edilen k›sm›, Kurumlar Vergisinden müstesnad›r. Ancak bu kazanç üzerinden fon pay› dahil olmak üzere
%11 (2000:%16,5) oran›nda stopaj hesaplanmaktad›r.

Türkiye’de vergi incelemesi yap›lmas›yla ilgili kesin kurallar bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili mali dönemi takip eden dört ay
içerisinde vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›rlar. Vergi daireleri bu beyannameleri ve buna baz olan muhasebe kay›tlar›n› 5 y›l
içerisinde inceleyerek de¤ifltirebilirler.

Topluluk vergiye esas yasal mali tablolar› ile UMS'na göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici
zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi aktifi ve pasifini muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve
gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar› ile UMS’na göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan
kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r. 

Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda meydana gelen farklar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n
yeniden de¤erlenmesi ve k›dem tazminat› karfl›l›¤› ve yararlan›lacak yat›r›m indirimi tutarlar› üzerinden hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi oran›, yararlan›lacak yat›r›m indirimi için %13.2, di¤er tüm zamanlama farklar› için %33’tür.

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden zamanlama farkl›l›klar›:
Maddi duran varl›klar›n de¤erlenmesi 1,022,720,790 949,236,493
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (68,251,993) (85,347,169)
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi (324,194,901) (577,596,773)
Vergiden mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (140,992,373) (93,371,307)
Stoklar›n yeniden de¤erlenmesi 36,882,259 17,211,689
Finansal kiralama borçlar› (10,648,932) (12,534,910)
Vadeli çek reeskontu (547,334) (1,245,652)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (2,057,579) -
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (6,439,943) (8,942,798)
Çeflitli gelir ve gider tahakkuklar› (net) 8,192,482 124,948

514,662,476 187,534,521

Ertelenmifl vergi (aktifleri) / pasifleri:
Maddi duran varl›klar›n de¤erlenmesi 337,497,859 313,248,040
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (22,523,159) (28,164,566)
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi (42,793,728) (76,242,799)
Vergiden mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (46,527,484) (30,812,532)
Stoklar›n yeniden de¤erlenmesi 12,171,144 5,679,856
Leasing düzeltmesi (3,514,148) (4,136,521)
Vadeli çek reeskontu (180,621) (411,065)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (679,001) -
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (2,125,181) (2,951,125)
Çeflitli gelir ve gider tahakkuklar› (net) 2,703,520 41,233

234,029,201 176,250,521

Ertelenmifl vergi pasifi hareketleri:
1 Ocak, aç›l›fl bakiyesi 176,250,521 190,181,261
Parasal kazanç (82,780,830) (46,821,092)
Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› 140,559,510 32,890,352
31 Aral›k, kapan›fl bakiyesi 234,029,201 176,250,521

Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›:
Vergi öncesi zarar (123,748,968) (26,073,472)
Parasal kazanç 261,849,976 96,554,999
Vergi öncesi ve parasal kazanç sonras› kar 138,101,008 70,481,527

Geçerli vergi oran› %33 %33

Hesaplanan vergi 45,573,333 23,258,904

Vergi etkileri:
Kanunen kabul edilmeyen giderler 16,597,599 18,426,185
Temettü ve di¤er vergiden muaf gelirler (2,266,783) (10,156,485)
Vergiden mahsup edilebilecek geçmifl y›l zararlar› (22,546,853) 38,343
Yararlan›lacak yat›r›m indirimleri (21,128,356) (10,163,044)
Parasal olmayan kalemlerin UMS 29’a göre yeniden düzenlenmesi 145,137,498 31,985,664
Konsolidasyon düzeltmeleri 15,029,398 11,825,425
Vergiden muaf ifltiraklerin karlar› (1,539,332) (42,057)

Vergi 174,856,504 65,172,935
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19. K›dem tazminat› karfl›l›¤›

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l›

olmaks›z›n ifline son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet

süresini dolduran ya da emeklilik yafl›na gelmifl (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personeline k›dem tazminat› ödemesi

yapmak zorundad›r.

K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maafl üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi itibariyle

ödenecek k›dem tazminat›, 2001 senesi ayl›k 978,020,000 TL tavan›na tabidir (2000: 587,720,000 TL).

K›dem tazminat› karfl›l›¤› için herhangi bir zorunluluk olmad›¤›ndan dolay› fon ayr›lmam›flt›r.

Yeniden düzenlenmifl UMS 19 ilk kez 1999 y›l›nda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Temel uygulama prensiplerini de¤ifltirmemekle

birlikte, yeniden düzenlenmifl standart yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün

muhasebelefltirilmesini daha aç›k hale getirmifltir: 

• Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir. Hesaplanan

reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin

hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r. 

• ‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Topluluk’a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da

dikkate al›nmal›d›r.

Sonuç olarak, 31 Aral›k 2001 ve 2000 tarihleri itibariyle, Topluluk’un elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan

tahmini yükümlülü¤üne iliflkin karfl›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki

tarihler itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri, y›ll›k %60 enflasyon ve %68 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k

%5 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmifltir. Çal›flanlar›n kendi r›zalar›yla iflten ayr›lmalar› sonucunda k›dem tazminat›

yükümlülü¤ünün ödenmemesi oran› Topluluk için %0 tahmin edilmektedir. 

2001 2000

1 Ocak itibariyle karfl›l›k 85,347,167 65,642,167

Dönem gideri 19,175,339 35,865,567

Parasal kazanç (36,270,511) (16,160,567)

31 Aral›k itibariyle karfl›l›k 68,251,995 85,347,167

20. Az›nl›k paylar›

2001 2000

Dönem bafl› bakiyesi 816,959,554 756,676,860

Az›nl›k paylar›ndaki dönem içi art›fl 12,449,900 67,435,247

Ödenen temettüler (20,740,714) (10,576,861)

Dönem faaliyet sonuçlar›ndaki az›nl›k pay› (17,849,522) 3,424,308

Dönem sonu bakiyesi 790,819,218 816,959,554

21. Taahhütler ve yükümlülükler

31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Verilen teminat mektuplar› 17,586,616 53,199,083

Verilen teminat senetleri 279,733,139 258,166,330

297,319,755 311,365,413
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Topluluk’un teflvik belgeleri kapsam›nda tamamlamas› gereken 28,697,000 milyon TL (2000: 43,224,010 milyon TL) tutar›nda

yat›r›m taahhüdü ve 167,178,119 milyon TL (116,130,836 US$) ihracat taahhüdü bulunmaktad›r. Bilanço tarihi itibariyle teflvik

kapsam›nda 136,875,234 milyon TL (95,080,836 US$) ihracat Topluluk taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olup bu taahhütler tamamen

kapat›lm›flt›r (2000: 81,242,813 milyon TL, 64,136,902 US$ ihracat taahhüdü gerçekleflen 98,881,238 milyon TL, 78,061,505

US$ tutar›ndaki ihracatla tamamen kapat›lm›flt›r).

31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle Topluluk aleyhine aç›lm›fl ve devam eden davalar›n toplam riski yaklafl›k 1,385,523 milyon TL’d›r

(31 Aral›k 2000: 6,303,115 milyon TL). Topluluk’un sahip oldu¤u flirketlerden birine Vergi Mahkemesi taraf›ndan aç›lan ve

devam eden davalar›n toplam tutar› 2,562,500 milyon TL’d›r. Davan›n aleyhe sonuçlanmas› halinde 31 Ocak 2002 tarihi

itibariyle hesaplanan ceza tutar› 1,700,000 milyon TL olarak hesaplanm›flt›r, ancak Topluluk aleyhe bir karar beklememektedir.

Topluluk’un açm›fl oldu¤u ve karara ba¤lanmam›fl davalar›n toplam tutar› 3,606,430 milyon TL’d›r.

22. Bilanço d›fl› yükümlülükler

31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle Topluluk’un, ana hissedar› Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ile gerçeklefltirmifl oldu¤u 37,000,000 US$

tutar›nda yabanc› para al›m ve sat›m›n› öngören forward anlaflmalar› bulunmaktad›r. Bu anlaflmalar›n kurlar› 802,008 TL ile

830,673 TL ve vadeleri Ocak 2002 ve Haziran 2002 aras›nda de¤iflmektedir. Bununla birlikte Topluluk, forward anlaflmalar›n›n

yol açaca¤› kar zarar etkilerini yok etmek amac›yla baflka anlaflmalar yapm›flt›r.

23. Sermaye ve yasal yedekler

31 Aral›k 2001 ve 2000 itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

Ortaklar (%) 31 Aral›k 2001 (%) 31 Aral›k 2000

T. ‹fl Bankas› A.fi. 66.106 55,599,846 68.877 57,929,846

T. ‹fl Bankas› A.fi. Mensuplar› Munzam Sand›¤› Vakf› 4.063 3,416,839 4.063 3,416,839

Destek Reasürans T.A.fi. 0.005 4,205 0.005 4,205

Di¤er 29.826 25,085,110 27.055 22,755,110

Tarihi de¤erle sermaye 100.000 84,106,000 100.000 84,106,000

Enflasyon düzeltmesi 105,179,559 105,179,559

Yeniden düzenlenmifl sermaye 189,285,559 189,285,559

Ba¤l› ortakl›klarca sat›n 

al›nm›fl fiirket hisse senetleri (360,058) (360,058)

Düzeltilmifl sermaye 188,925,501 188,925,501

fiirket’in sermayesi 84,106,000,000 adet hisseden oluflmaktad›r.

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluflmaktad›r. Birinci tertip yasal

yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmifl sermayenin %20’sine eriflene kadar, geçmifl dönem ticari kar›ndan y›ll›k %5 oran›nda

ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden

y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.

Sermaye taahhüdü

Bilanço tarihi itibariyle ortaklar›n herhangi bir sermaye taahhüdü bulunmamaktad›r. 
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24. Net sat›fllar
2001 2000

Yurt içi sat›fllar 765,416,198 849,843,785
Yurt d›fl› sat›fllar 739,409,091 519,239,806
Di¤er gelirler 5,207,029 6,091,862
Sat›fl iadeleri (-) (5,028,774) (10,586,489)
Sat›fl iskontolar› (-) (75,540,939) (55,475,543)
Sat›fllardan di¤er indirimler (-) (51,848,591) (40,457,356)

1,377,614,014 1,268,656,065

25. Sat›fllar›n maliyeti
2001 2000

‹lk madde ve malzeme giderleri (400,266,228) (458,724,038)
Direkt iflçilik giderleri (113,236,282) (134,152,130)
Genel üretim giderleri (183,671,543) (193,640,177)
Amortisman giderleri (108,242,311) (113,648,322)
Yar› mamul kullan›m› 4,179,111 (3,318,244)
Mamul stoklar›ndaki de¤iflim (12,622,987) 18,822,232
Sat›lan mamullerin maliyeti (-) (813,860,240) (884,660,679)

Sat›lan ticari mallar›n maliyeti (-) (47,063,494) (19,310,876)
Verilen hizmetlerin maliyeti (-) (11,991,984) (15,079,156)
Di¤er maliyetler (-) (212,618) (87,554)

(873,128,336) (919,138,265)

26. Faaliyet giderleri
2001 2000

Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-) (12,516,341) (12,887,589)
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-) (105,483,693) (92,969,231)
Genel yönetim giderleri (-) (147,104,781) (199,534,058)

(265,104,815) (305,390,878)

27. Finansman giderleri (net)

2001 2000

Faiz gelirleri 75,339,993 123,725,724
Komisyon gelirleri 70,051 125,578
Menkul k›ymet sat›fl karlar› 723,015 1,154,374
Kambiyo karlar› 65,011,028 28,052,208
Reeskont gelirleri 3,378,079 213,036
Komisyon giderleri (-) (352,535) (468,752)
Menkul k›ymet sat›fl zararlar› (-) (3) (6,662)
Kambiyo zararlar› (-) (54,978,321) (27,116,948)
Reeskont giderleri (-) (4,607,246) (778,969)
K›sa vadeli borçlanma maliyeti (-) (289,325,914) (155,922,756)
Uzun vadeli borçlanma maliyeti (-) (102,011,435) (30,972,454)

(306,753,288) (61,995,621)

28. Di¤er giderler (net)
2001 2000

Konusu kalmayan karfl›l›klar 1,609,587 230,869
Di¤er gelirler ve karlar 30,847,244 25,893,469
Karfl›l›k giderleri (-) (8,647,039) (12,415,304)
Di¤er giderler ve zararlar (-) (46,994,869) (17,619,349)
Çal›flmayan k›s›m giderleri (-) (35,125,353) (21,747,354)

(58,310,430) (25,657,669)
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29. ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan elde edilen gelirler (net)

2001 2000

Temettü gelirleri 1,935,587 3,772,226

Özkaynak metodu uygulamas› (1,700) 348,608

‹fltirak sat›fl kar› - 31,440,186

‹fltirak sat›fl zarar› - (3,157,497)

Konsolide ba¤l› ortakl›k sat›fl kar› - 9,539,418

Konsolide ba¤l› ortakl›k hisse azal›fl zarar› - (24,490,045)

1,933,887 17,452,896

30. Grup baz›nda faaliyet göstergeleri

Cam Cam Hizmet Konsolidasyon

Gruplar D�zcam Ev E�yas� Ambalaj Kimyasallar Faaliyetleri �irket D�zeltmeleri Konsolide

Gelir 426,541,281 243,515,488 204,346,981 240,175,030 120,389,166 23,703,269 - 1,258,671,215

Topluluk d��� sat��lar� 127,115,569 324,340,266 35,844,065 202,585,527 809,299,609 - - 1,499,185,036

Topluluk i�i sat��lar� (218,203,498) (62,191,564) (9,699,547) (14,239,554) (924,439,647) (23,420,807) (128,047,620) (1,380,242,237)

Toplam gelir 335,453,352 505,664,190 230,491,499 428,521,003 5,249,128 282,462 (128,047,620) 1,377,614,014

Sat��lar�n maliyeti (409,521,110) (388,893,177) (181,129,666) (309,089,246) (889,834,265) (11,991,984) - (2,190,459,448)

Topluluk i�i sat��lar�n maliyeti 211,207,637 62,191,564 9,699,547 14,239,554 889,785,157 - 130,207,653 1,317,331,112

Faaliyet giderleri (62,394,679) (121,028,747) (35,255,495) (60,341,726) (41,558,107) (9,777,256) - (330,356,010)

Topluluk i�i faaliyet giderleri 6,995,861 - - - 34,654,520 23,420,807 180,007 65,251,195

Faaliyet kar� 81,741,061 57,933,830 23,805,885 73,329,585 (1,703,567) 1,934,029 2,340,040 239,380,863

Bilan�o

Aktif Toplam� 879,242,568 826,898,325 491,668,794 589,726,064 479,324,262 684,013,031 (1,385,325,150) 2,565,547,894

K�sa ve Uzun Vadeli Kaynaklar Toplam� 239,844,211 323,678,501 142,788,634 173,947,388 391,688,535 152,196,251 139,981,206 1,564,124,726

�zkaynaklar Toplam� 639,398,357 503,219,824 348,880,160 415,778,676 87,635,727 531,816,780 (1,525,306,356) 1,001,423,168

31. ‹flletme sermayesinde gerçekleflen de¤iflim
31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

Dönen varl›klar ve k›sa vadeli borçlardaki de¤iflim:

Ticari alacaklar 34,929,357 (29,939,947)

Stoklar 16,117,557 (2,870,199)

‹liflkili flirketlerden alacaklar 8,829,830 (12,465,056)

Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (2,016,412) 11,724,146

Ticari borçlar (12,632,303) 17,736,791

‹liflkili flirketlere borçlar 1,439,569 1,223,741

Al›nan avanslar 3,890,424 (1,441,378)

Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› (33,774,823) (2,190,182)

16,783,199 (18,222,084)

32. Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde gerçekleflen de¤iflim

Duran varl›klar ve uzun vadeli borçlardaki de¤iflim:

Uzun vadeli ticari alacaklar 136,379 (118,652)

Di¤er duran varl›klar 1,284,909 1,123,647

Uzun vadeli ticari borçlar (2,776,083) (2,797,899)

Di¤er uzun vadeli borçlar (1,223) (479,883)

(1,356,018) (2,272,787)
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33. Yabanc› para pozisyonu
Di�er yabanc� 

paralar Toplam
US$ EUR DEM JPY GBP bin ITL FFR milyon TL milyon TL

31 Aral�k 2001
Kasa ve bankalar 14,907,329 8,260,065 608,364 612,442 178,263 3,070,534 17,532 46,203 32,957,725
Menkul k�ymetler 993,415 - - - - - - - 1,430,087
Ticari alacaklar 35,662,956 19,575,671 789,263 - 130,217 235,437,670 - 633,552 92,999,274
�li�kili �irketlerden alacaklar - - 4,222,556 - - - - - 2,737,808
Di�er d�nen varl�klar 6,001,699 - - - - - - - 8,639,848
Ticari bor�lar (23,782,330) (6,148,775) (1,360,950) (2,662) (570,581) (72,630,754) (341,196) (18,305) (48,944,783)
Di�er k�sa vadeli bor�lar (325,672) - (245,166) - - - (38,814) - (635,290)
Banka kredileri (112,819,862) (7,231,357) (22,174,358) - - - - - (185,959,287)

(96,774,618)

31 Aral�k 2000
Kasa ve bankalar 790,582 842,554 870,943 245,408 15,583 28,294 77,957 58,789 2,566,414
Menkul k�ymetler 889,000 - - - - - - - 1,126,104
Ticari alacaklar 17,449,543 653,379 20,624,203 - 476,081 19,749,423 32,826,002 12,712,913 53,773,940
�li�kili �irketlerden alacaklar 2,000,000 6,237,680 - - - - 734,766 - 9,939,610
Di�er d�nen varl�klar 5,324 - - - - - - - 6,743
Ticari bor�lar (1,800,317) (3,152,640) (11,149,253) (11,149,253) (42,694) (716,549) (3,788,522) (167,736) (13,793,537)
Di�er k�sa vadeli bor�lar (16,232,052) (2,407,462) (13,811,376) (13,811,376) - - - - (31,605,915)
Banka kredileri (160,794,764) (86,540,588) (111,284,479) (111,284,479) - - - - (370,985,876)

(348,972,517)

34. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan hususlar

Bilanço tarihi sonras›nda Holding flirketinde afla¤›daki sermaye art›fl› gerçekleflirken, Topluluk flirketlerinde herhangi bir
sermaye art›fl› gerçekleflmemifltir: 

Önceki
fiirket ünvan› Sermaye Nakit Bedelsiz Yeni Sermaye

T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. 84,106,000 65,890,000 135,004,000 285,000,000

Bilanço tarihi sonras›nda ifltirakler sat›fl› ya da ifltiraklerin sermaye art›r›m›na kat›l›m gerçekleflmemifltir.

2002 y›l› içinde ifltiraklerce ödenecek temettü afla¤›da belirtilmifltir:

Ödenecek Nakit Bedelsiz 
fiirket ünvan› Temettü Temettü Hisse

Trakya Cam Sanayii A.fi. 41,946,500 41,946,500 -
Omco ‹stanbul Kal›p San.ve Tic. A.fi. 1,569,471 1,569,471 -
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.fi. 1,348,527 48,527 1,300,000
Soda Sanayii A.fi. 19,058,130 19,058,130 -
Cam Elyaf Sanayii A.fi. 7,221,600 7,221,600 -
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi. 182,400 182,400 -

71,326,628 70,026,628 1,300,000

Bilanço tarihinden sonra, Anadolu Cam Investment B.V.’nin Rusya’daki cam ambalaj üretim tesisi Ruscam Ltd.’nin kay›tl›
sermayesindeki pay› 390,465,947 Rus Rublesine ç›kar›lm›flt›r. Anadolu Cam Sanayii A.fi.’nin 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle
Anadolu Cam Investment B.V.’ye %51.85 oran›nda ifltiraki bulunmaktad›r. Sermaye art›r›m›, ayni sermaye olarak gerçekleflecek
ve Ruscam Ltd’nin faaliyetleri için gereken yaklafl›k olarak 13,600,000 Euro tutar›ndaki teknoloji ve ekipman transfer edilecektir.
Ruscam Ltd.’nin limited flirket statüsü, 000 Ruscam olarak anonim flirket statüsünde de¤iflmifltir. Sermaye art›r›m› ve flirket
de¤iflikli¤i ile ilgili gerekli düzenlemeler 16 Ocak 2002 tarihi itibariyle sicilde tescil edilmifltir. 25 Nisan 2002 tarihi itibariyle
yat›r›m›n büyük bir k›sm› tamamlanm›fl ve üretime geçilmifltir.  

1 Ocak 2002’den bafllayarak k›dem tazminat› tavan› 1,076,400,000 TL’na yükseltilmifltir. 



Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent-‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 40 40 www.sisecam.com.tr

Düzcam Grubu

Camtafl Düzcam Pazarlama A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 50 70 www.sisecam.com.tr
Çay›rova Cam Sanayii A.fi. 
Fatih Tren ‹stasyonu Mevkii 41407 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 47 70 / 5 Hat Faks: (262) 653 43 63
Trakya Cam Sanayii A.fi. 

Trakya Fabrikas�

Büyükkar›flt›ran Mevkii, P.K. 98, Lüleburgaz - K›rklareli Tel: (288) 436 22 40 / 10 Hat 
Faks: (288) 417 31 26 - 436 12 11 
Trakya Otocam Fabrikas�

Büyükkar›flt›ran Mevkii, P.K. 28 Lüleburgaz - K›rklareli Tel: (288) 436 13 80 - 81 Faks: (288) 436 22 30 
Mersin Fabrikas� 

Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Nacarl› Köyü Mevkii P.K. 401, 33400 Tarsus - Mersin 
Tel: (324) 676 40 70 / PBX Faks : (324) 676 40 73

Cam Ev Eflyas› Grubu

Camifl Ambalaj Sanayii A.fi. 
Tuzla Fabrikas�

Fabrikalar Cad. No: 2, 81700 Tuzla - ‹stanbul Tel: (216) 395 19 50 Faks: (216) 395 27 94 
Eski�ehir Fabrikas�

Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytino¤lu Bulvar› 26110 Eskiflehir Tel: (222) 236 11 60 Faks: (222) 236 09 48 
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.
fiirinköy, 20014 Denizli Tel: (258) 377 27 65 Faks: (258) 377 24 79 dencm@sisecam.com.tr
Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. 

Y�netim ve Sat�� Merkezi

‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent-‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 50 49 www.sisecam.com.tr 
Pa�abah�e Fabrikas�

‹ncirköy, Sahip Molla Cad. No: 56, 81638 Paflabahçe - ‹stanbul Tel: (216) 322 18 00 Faks: (216) 322 00 20
K�rklareli Fabrikas�

Büyükkar›flt›ran Mevkii, Muratl› Sapa¤› P.K. 40 39750 Lüleburgaz - K›rklareli 
Tel: (288) 436 26 56 Faks: (288) 436 11 06 
Mersin Fabrikas�

Tekke Köyü Civar› P.K 607, 33004 Mersin Tel: (324) 454 02 00 Faks: (324) 454 02 16
Moskova Temsil Ofisi

Sredny Tyshinski Preulok, 28 Building 1 Moskova - Rusya Tel: (7095) 777 37 39 Faks: (7095) 777 37 39
pasabahce@chaika-plaza.ru

Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde 26110 Eskiflehir Tel: (222) 236 14 00 Faks: (222) 236 12 04
Paflabahçe Glas GmbH
Rhein Strasse 2A, D - 56068 Koblenz - Almanya Tel: (49) 261 303 74-0 Faks: (49) 261 303 74-74 
pasabahce@t-online.de
Paflabahçe Ma¤azalar› A.fi.
Ankara Asfalt› ‹çmeler Mevkii 81700 Tuzla - ‹stanbul Tel: (216) 395 54 73 Faks: (216) 395 54 30 magaza@sisecam.com.tr 

Cam Ambalaj Grubu

Anadolu Cam Sanayii A.fi.
Y�netim - Sat�� Merkezi

‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 57 60 www.sisecam.com.tr 
Topkap� Fabrikas�

Davutpafla K›flla Cad. No: 56, 34020 Topkap› - ‹stanbul Tel: (212) 482 44 00 / PBX  Faks: (212) 482 44 33
Mersin Fabrikas�

Tekke Yolu Civar› P.K 612, 33004 Mersin Tel: (324) 454 00 10 - 11 Faks: (324) 454 00 28 - 29
�ay�rova Fabrikas�

Çay›rova, 41407 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 38 05 Faks: (262) 653 61 82
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Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

‹letiflim Bilgileri



Ferro Döküm Sanayii ve Ticaret A.fi.
Ankara Asfalt› üzeri P.K. 100, 41401 Çay›rova / Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 42 60 - 61 Faks: (262) 653 41 60
Omco ‹stanbul Kal›p Sanayii ve Ticaret A.fi.
Ankara Asfalt› üzeri, P.K. 12, 41401 Çay›rova / Gebze - Kocaeli Tel: (262) 744 44 52 - 53 Faks: (262) 744 44 56    
000 Ruscam 

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

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

Kimyasallar Grubu

Cam Elyaf Sanayii A.fi.
Çay›rova, P.K. 62, 41401 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 71 80 / 4 Hat - 653 26 95 / 4 Hat Faks: (262) 653 19 91  
camelyaf@sisecam.com.tr
Camifl Egypt Mining Ltd.Co. 
Corner Road 254/206, Digla - Maadi, Kahire - M›s›r Tel:(202) 519 82 37 Faks: (202) 519 82 36
Camifl Elektrik Üretimi Otoprodüktor Grubu A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 44 55 elektrik@sisecam.com.tr 
Camifl Madencilik A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 44 55 maden@sisecam.com.tr
Madencilik Sanayii ve Ticaret A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 44 55 www.sisecam.com.tr
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.fi.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi P.K. 425, 33400 Mersin Tel: (324) 676 43 25 / PBX Faks: (324) 676 43 34
www.oxyvit.com
Soda Sanayii A.fi. 

Y�netim - Sat�� Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 3, 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 44 55 www.sisecam.com.tr 
Soda Fabrikas�
Kazanl› Buca¤› yan› P.K. 654, 33004 Mersin Tel: (324) 451 32 32 / 4 Hat - 451 33 05 / 4 Hat 
Faks: (324) 451 28 50-221 90 15 www.sodakrom.com
Kromsan Krom Bile�ikleri Fabrikas�
P.K. 421, 33003 Kazanl› - Mersin Tel: (324) 451 34 34 / 3 Hat - 451 34 43 / 7 Hat Faks: (324) 451 28 52 - 451 34 40 
www.sodakrom.com
Kromsan Krom Bile�ikleri Fabrikas� Tuzla Likit Tankrom Tesisi
Tuzla Organize Deri Sanayii Bölgesi C 19/A Parsel, 9A No'lu Yol, Ayd›nl› / Tuzla - ‹stanbul 
Tel: (216) 394 18 40 / 3 Hat  Faks: (216) 394 18 39  
Shanghai Temsil Ofisi
Unit 1106, 11th Floor, Office Tower Shanghai Times Square, 93 Hua Hai Zhong Lu 200021 - Çin
Tel: (86) 216 391 03 52 Faks: (86) 216 391 03 54

Solvay fiiflecam Holding AG
Staettermeyergasse 28-30, A-1150 Viyana - Avusturya Tel: (43) 01 716 880 Faks: (43) 01 710 24 26 
Siflecam Bulgaria Ltd.
General Stoletov 5, Varna - Bulgaristan Tel: (359 52) 608 963 Faks: (359 52) 608 964
fiiflecam China Ltd.
Room 911 Ocean Center, 5 Canton Road Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2 736 02 08 Faks: (852) 2 736 03 29
sisecamhkg@aol.com 

Hizmet Kurulufllar›

Cam Pazarlama A.fi.
‹stiklal Cad. No. 314 80050 Beyo¤lu - ‹stanbul Tel: (212) 249 95 51 / PBX Faks: (212) 252 47 49 - 252 47 85
www.sisecam.com.tr 
Camifl Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.fi.
‹stiklal Cad. No. 314 80050 Beyo¤lu - ‹stanbul Tel: (212) 249 95 51 / PBX Faks: (212) 252 47 49 - 252 47 85
www.sisecam.com.tr
Camifl Menkul De¤erler A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 2, Asma Kat 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 30 02 Faks: (212) 350 51 50
camis_menkul@sisecam.com.tr
Camifl Jersey Limited
Lord Coutanche House 66 - 68 Esplanade, St.Helier Jersey C.Islands - ‹ngiltere 
Tel: (441) 534 59 950  Faks: (441) 534 58 710
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi.
‹fl Kuleleri, Kule 3, Kat 2 80620, 4. Levent - ‹stanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 55 32 www.sisecam.com.tr 
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Finar Kurumsal Tasar›m taraf›ndan üretilmifltir.



‹fl Kuleleri, Kule 3, 

80620 4. Levent - ‹stanbul




