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G e n e l  K u r u l  G ü n d e m i

P A R S A N
MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.

40. OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
‹STANBUL 22 N‹SAN 2008 CUMA, SAAT 10:00

GÜNDEM

1. Aç›l›fl ve divan teflekkülü,

2. Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda divana yetki verilmesi,

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflu ve denetçi
raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi,

4. fiirket taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n ortaklar›n bilgisine
sunulmas›,

5. Bilanço ve kar zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi, tasdiki ve kar da¤›t›m›
ile ilgili teklifin görüflülerek karara ba¤lanmas›,

6. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,

7. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklar›n›n tespiti,

8. Görev süreleri sona ermifl olan  denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

9. Sermaye Piyasas› Kanunu gere¤ince yönetim kurulu taraf›ndan seçilen ba¤›ms›z
denetleme kuruluflunun onaylanmas›,

10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335 maddelerinde
bahsi geçen iznin verilmesi,

11. Dilek ve temenniler.





Uzun süren bir istikrar döneminden sonra, baflta büyüme h›z› olmak üzere, ülkemiz ekonomisi ile
ilgili birçok temel göstergede duraklaman›n veya bozulman›n bafllad›¤›n›n görüldü¤ü 2007
y›l›nda, tüm faaliyetlerimiz için koydu¤umuz hedeflere ulaflm›fl oldu¤umuzu Say›n Heyetinize
bildirmekten duydu¤um memnuniyeti ifade ederek, 2007 y›l› faaliyetlerimizle ilgili Yönetim Kuru-
lu ve Denetim Raporlar› ile, Bilanço ve Gelir Tablolar›n› inceleme ve onaylar›n›za sunuyorum.

2007 y›l› ortalar›nda uluslararas› piyasalarda bafllayan sorunlar›n daha da a¤›rlaflarak 2008 y›l›n›
etkisi alt›na alaca¤›, ekonomi ile ilgili iç ve d›fl çevrelerce ortak bir kan› olarak paylafl›lmaktad›r.
Etkileri art›k aç›kça hissedilmekte olan çok yönlü olumsuzluklar›n daha a¤›r boyutlara ulaflmas›
tehlikesinin söz konusu oldu¤u bir dönemin bafl›nda, alaca¤›m›z kararlar›n olumlu sonuçlara
ulaflmas›n› diliyor ve Say›n Kurulunuzu sayg› ile selaml›yorum.

Say›n Hissedarlar›m›z,

2007 y›l›nda, son 5 y›lda sa¤lanm›fl olan makro ekonomik istikrar ve bu dönemde gerçeklefltirilen
yap›sal reformlar›n etkisi ile sa¤lanan iyileflme sürecinin sonuna gelinmifltir. 2007 y›l›n›n perfor-
mans›n› gösteren temel ekonomik göstergeler incelendi¤inde, ortaya ç›kan tablo fludur: büyüme
oran› yüzde 4,5 seviyesine düflmüfl, sabit sermaye yat›r›mlar› büyük ölçüde gerilemifl, cari aç›k
büyüme¤e devam etmifl, enflasyonda ve iflsizlikte bir iyileflme sa¤lanamam›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra,
uluslararas› piyasalarda yaflanmakta olan olumsuz koflullar›n etkisi ile, 2008 y›l›nda yüksek bir per-
formansa elveriflli bir ortam›n mevcut olmad›¤› görülmektedir.

Uluslararas› piyasalarda giderek a¤›rlaflan koflullar› ve ülke flartlar›n› dikkate alan bir vizyon geliflti-
rilmeden ve buna paralel olarak, reform niteli¤inde yap›sal de¤ifliklikler acilen gerçeklefltirilmeden,
kal›c› olmayan yüzeysel tedbirlerle, sa¤lam bir ekonomiye geçifl mümkün olamayacakt›r. Burada
ifade etti¤im vizyon ve yap›sal de¤ifliklik kavramlar›n›n temelinde, kad›n-erkek ay›r›m›
yap›lmaks›z›n, genç iflgücünü üretime yönlendirecek ve güncel teknolojilere dayal› bir e¤itim sefer-
berli¤i ile d›fl talebe a¤›rl›k veren bir üretim ve büyüme modeli yatmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak ifl talebi
canl› tutarak büyümeyi hedefleyen ancak üretim, yat›r›m ve ihracata yönelik olmayan, finansal
a¤›rl›kl› bir ekonomik modelin baflar›l› olamayaca¤› geçmifl tecrübelerimizle de görülmüfltür.

Say›n Hissedarlar›m›z,

fiirketimizin bütün faaliyetlerinde, dünya standartlar›na ulaflmay› hedef alan çal›flmalar›na 2007
y›l›nda da aral›ks›z devam edilmifltir. Özetle: üretim tesislerimizde kapasite art›r›c›, darbo¤az gideri-
ci ve verimlilik art›r›c› yat›r›mlara devam edilmifl; müflteri memnuniyetini art›r›c› çok yönlü
çal›flmalar yürütülmüfl; yeni mamuller için komple ünitelerin dizayn›na ve üretimine yönelik Ar-Ge
çal›flmalar› sürdürülmüfl; güncel teknolojilerin uygulanmas›na yönelik e¤itim faaliyetlerine devam
edilmifl; SAP projesi uygulama aflamas›na ulaflt›r›lm›flt›r.

Ülkemizde henüz yayg›n olarak ve gerçek anlamda uygulanmad›¤›na tan›k oldu¤umuz Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’nin benimsenerek, uygulaman›n da bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesi yan› s›ra,

Say›n Hissedarlar›m›z,

Y ö n e t i m  K u r u l u  B a fl k a n › ’ n › n  
M e s a j ›



bu ilkeler paralelinde bir flirket kültürünün oluflturulup yerleflmesi amac›na yönelik çabalar›m›z da
devam etmektedir.

Küresel rekabetin egemen oldu¤u bir ortamda baflar›l› olman›n temel flart›, flirket faaliyetlerinin yön-
lendirilmesinde ve yönetilmesinde, do¤ru politikalar›n uygulanmas›, geliflmelerin dikkatle izlenerek
gerekli tedbirlerin zaman›nda al›nmas›d›r.fiirketimiz, bu yönlerde uygulad›¤› politikalar›n sonucunda:

- ‹hracat›n› a¤›rl›kl› olarak, ekonomileri güçlü Avrupa ülkelerine yapmak,

- Sat›fllar›n›n yüzde 70-75’ini ihracata yönlendirmek, 

- ‹hracat›n› Euro ile gerçeklefltirmek

Suretiyle, gerek talep seviyelerinde ve gerek döviz kurlar›nda olabilecek önemli dalgalanmalar›n yol
açabilece¤i olumsuz etkilere karfl› daha güvenli bir konuma getirilmifltir.

Say›n Hissedarlar›m›z,

2008 y›l›n›n belirsizliklerini ve muhtemel olumsuz geliflmeleri göz önünde bulundurarak, teknik
becerimiz, tecrübe birikimimiz ve oluflturdu¤umuz sa¤lam iflbirlikleri ile, bu güç dönemde de baflar›
çizgimizi sürdürmeye çal›flaca¤›z.

2007 y›l›n›n güçlüklerini birlikte gö¤üsledi¤imiz yöneticilerimize, özveri ile görev yapan
çal›flanlar›m›za, bizimle iflbirli¤i yapan, destek veren, bize güvenen, yurt içindeki ve yurt d›fl›ndaki
kurum ve kurulufllara, flahs›m ve Yönetim Kurulumuz ad›na teflekkürlerimi sunuyorum.

2007 y›l› faaliyetlerimiz ve 2008 y›l›na ait de¤erlendirmelerimiz hakk›nda Say›n Heyetinizi
ayd›nlatm›fl bulunuyorum.

Yapt›¤›m›z çal›flmalar›n ve elde etti¤imiz sonuçlar›n tasviplerinizi kazanaca¤› inanc› ile, Genel Kuru-
lumuzun alaca¤› kararlar›n hedeflerimize ›fl›k tutmas› ve 2008 y›l›n›n ülkemize, flirketimize ve men-
suplar›m›za mutluluk ve baflar›lar getirmesi dileklerimle, hepinize sevgi ve sayg›lar sunar›m.

Ziya ÖZKAN
Yönetim Kurulu

Baflkan›



1968 y›l›nda kurulup, 1971 y›l›nda iflletmeye al›nan PARSAN, ‹stanbul - Pendik'te 64.659,40
m2 aç›k, 26.464 m2 kapal› toplam 91.123,40 m2 alanda faaliyet gösteren kal›phane, dövme-
hane, ›s›l ifllem ve özel talafll› imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik  dövme ve iflleme
fabrikas›d›r.

Arka aks milleri, ön dingil ve montajl› ön dingil, akson, kol, muylu , muhtelif diflli taslaklar›, kar-
dan flaft›, istavroz, kay›c› mil ve flanfl taslaklar›, di¤er otomotiv ürünleri ve paletli ifl makineleri
için yürüyüfl tak›mlar› üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin pay› % 75 'dir. Di¤er ürünler
savunma sanayi ve madencilik gibi alanlarda pazar bulmaktad›r.

Özellikle son 15 y›l içinde, d›fl ülkelerdeki di¤er üreticilerle yapt›¤› rekabet sonucu PARSAN bu-
gün sahip oldu¤u modern çekiç ve presleriyle 1 kg - 250 kg a¤›rl›¤›nda çesitli boy ve flekillerde
24.000 ton / y›l dövme parça üretim kapasitesi ile, ürünleri 4 k›tada birçok ülkede aranan id-
dial› dövme ve iflleme firmas› olmufltur. Sivil ve askeri pazarlardaki pay›n›n önümüzdeki y›llarda
da ayn› h›zla   büyümesi beklenmektedir.

PARSAN'›n teknolojik geliflmeleri her an izleyip, uygulamas› uzun y›llardan beri sürdürdü¤ü bir
politikad›r. Bu amaçla dövme ve otomotiv sanayii’nin çesitli kollar›nda üretim yapan ve teknolo-
ji gelifltiren Alman, ‹ngiliz ve ABD firmalar› ile teknik iflbirli¤ini sürdürmüfl, elemanlar›n› periyodik
olarak e¤itime yollam›fl, yeni üretim tekniklerini adapte ederek, yat›r›mlar›n› yönlendirmifltir. Mo-
dern dövme presleri ve nümerik kontrollü iflleme merkezleri PARSAN'›n dünyan›n geliflen reka-
bet ortam›nda yerini sa¤lamlaflt›racakt›r. Akredite milli kuruluflumuz T.S.E. taraf›ndan TS EN -
ISO 9001: 2000 “ ULUSLARARASI KAL‹TE GÜVENCES‹ S‹STEM STANDARTI “, BVQI denetim
firmas› taraf›ndan ISO/TS 16949-2002 OTOMOT‹V KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹  ve ISO
14001 ÇEVRE YÖNET‹M S‹STEM‹  sertifikalar› ile belgelendirilen Parsan, kalitesini ve güvenir-
lili¤ini uluslar aras› seviyede kan›tlam›flt›r

PARSAN’da 35'i mühendis, 40'› kalite temin görevlisi olmak üzere toplam 680 e¤itilmifl ve de-
neyimli personel çalismaktadir.

PARSAN son y›llarda artan imalat›n sonucu olarak, hassas emniyet parçalar› da dahil olmak
üzere otomotiv sanayine çok çesitli mamuller üretmistir. Silahl› kuvvetlerin de deste¤iyle, çesit-
li tipte askeri araçlar için parça üretim hatlar› kurmufltur.

PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanmas› sebebiyle, üstün nitelikli
ürünlerini otomotiv sanayiinin hizmetine en uygun fiyatlarla sunmaktad›r. Türkiye'deki a¤›r, orta
ve hafif kamyonlar ile binek otomobillerin ve traktörlerin çelik dövme ve ifllenmifl parça ihtiyaç-
lar›n›n büyük bölümü PARSAN taraf›ndan karflilanmaktad›r.

BMC, Anadolu Isuzu, Tofafl, FNSS , Otoyol, Otokar, Uzel,Ege Endüstri,Temsa,‹zmir Senkromeç,
Alçelik ve Baflak Traktör  yurtiçindeki önemli müflterilerdir.

Özellikle son 20 y›lda uluslararas› rekabete aç›lan firmam›z›n üretiminin %75 oran›ndaki pay›  ‹n-
giltere, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, Fransa,  Brezilya, ‹talya, ‹sveç,  M›s›r , Po-
lonya,Çin,Rusya,Iran ve Fransa gibi dünyan›n say›l› ülkelerine ihraç edilmektedir.

Uçak inifl tak›m› dövme parça üretimi konusunda kendisini gelifltirmesi, ulaflt›¤› teknolojik sevi-
yeyi ve güvenilirli¤ini bir kez daha kan›tlamaktad›r.

PARSAN gücü, esneklili¤i ve tecrübesi ile d›fl ülkelerdeki otomotiv pazarlar›nda daha fazla pay
almak için yeterli imkanlara sahip oldu¤u inanc›ndad›r ve gelece¤e büyük bir umutla bakmakta-
d›r.

PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.





Y ö n e t i m  K u r u l u

Z‹YA ÖZKAN 
Baflkan

TEVF‹K YAMANTÜRK
Baflkan Yard›mc›s› ve

Murahhas Üye

MÜfiF‹K HAMD‹ 
YAMANTÜRK

Üye

ALPASLAN  AKTU⁄ 
Üye

BURHAN M‹REL
Üye

‹SMA‹L AYDIN GÜNTER
Üye



Z‹YA ÖZKAN Baflkan 10.05.2007- 10.05.2010
TEVF‹K YAMANTÜRK Baflkan Yard›mc›s› ve Murahhas Üye 10.05.2007- 10.05.2010
MÜfiF‹K HAMD‹ YAMANTÜRK Üye 10.05.2007- 10.05.2010
ALPASLAN AKTU⁄* Üye 10.05.2007- 10.05.2010
BURHAN M‹REL Üye 10.05.2007- 10.05.2010
‹SMA‹L AYDIN GÜNTER* Üye (Ba¤›ms›z) 10.05.2007- 10.05.2010

RAMAZAN KARA 10.05.2007 - 10.05.2008
YUSUF DEDE 10.05.2007 - 10.05.2008
AL‹ AVN‹ KILINÇ 10.05.2007 - 10.05.2008

BURHAN M‹REL Direktör (Pazarlama - Sat›fl)
OLGUN fiAMLI Direktör (Üretim)
LOKMAN YAMANTÜRK Direktör ( Mali - ‹dari)
AR‹F fiER‹F GÜZELSOY Direktör (Teknik - Lojistik)

Raporun Dönemi 01.01.2007 - 31.12.2007

Yönetim Kurulu Görev Süreleri

Denetçiler Görev Süreleri

Üst Yönetim

Sermaye Yap›s› ADET % TUTAR

Firman›n Ünvan› PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.

Firman›n  Faaliyet Konusu S›cak Çelik Dövme Üzerine Makina Parçalar› ‹malat›

Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik  A.fi. 4,200,445,239 65.37 42,004,452.39

Parsat Makine Sanayi ve Pazarlama  A.fi. 151,918,885 2.36 1,519,188.85

‹dris Yamantürk 111,584,276 1.74 1,115,842.76

Gürifl Makina ve Montaj Sanayi A.fi. 87,822,000 1.37 878,220.00

Tevfik Yamantürk 10,710,000 0.17 107,100.00

Müflfik Hamdi Yamantürk 10,710,000 0.17 107,100.00

Halka aç›k k›s›m 1,852,809,600 28.83 18,528,096.00

TOPLAM 6,426,000,000 100.00 64,260,000.00

* Alpaslan Aktu¤ ve ‹smail Ayd›n Günter ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.



A - ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Üretim Cinsi Birim 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Dövme Ton 18,881 17,931 5.30
Genel Dövme Adet 610,262 413,402 47.62
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 477,237 499,725 -4.50
Zincirler Adet 0 0 0.00
Makaralar Adet 0 0 0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 7,011 6,536 7.27
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 0.00
Ön Dingil Adet 22,309 23,387 -4.61
Ön Aks Adet 38,830 41,414 -6.24
Kollar Adet 33,533 32,955 1.75
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 25,146 13,632 84.46
Toplam ( Ton ) 18,881 17,931 5.30
Toplam ( Adet ) 1,214,328 1,031,051 17.78

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Üretim Cinsi Birim 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 93,685 96,245 -2.66
Akson Adet 22,698 46,503 -51.19
Biyel Adet 17,395 14,801 17.53
Di¤er Adet 669,606 614,584 8.9
Diflli Adet 312,387 489,451 -36.18
Kardan çatal› Adet 280,758 242,887 15.59
Kollar Adet 80,990 121,994 -33.61
Krank Adet 247,835 189,750 30.61
Miller Adet 387,212 340,713 13.65
Öndingil Adet 4,800 13,027 -63.15
Priz direk Adet 49,839 156,725 -68.20
Aks Milleri Adet 17,321 0 100.00
Toplam ( Kg ) 2,184,526 2,326,680 -6.11

B - SATIfi FAAL‹YETLER‹
a) Y›llar itibariyle sat›fl tutarlar› mukayese tablosu;

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( YTL )
Mamul cinsi 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme 25,523,338 25,355,372 0.66
Arka Aks fiaftlar› ve Miller 40,978,315 43,739,922 -6.31
Zincirler 0 0 0.00
Makaralar 0 0 0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› 311,150 284,200 9.48
Direksiyon Kutular› 0 0 0,00
Ön Dingil 11,643,805 10,514,331 10.74
Ön Aks 5,903,329 5,581,750 5.76
Kollar 1,490,320 1,732,923 -14.00
Di¤er ‹fllemeli Parçalar 5,553,429 6,491,173 -14.45
Toplam 91,403,685 93,699,672 -2.45
‹adeler ( - ) 2,100,242 2,072,923 1.32
Toplam 89,303,443 91,626,749 -2.54

F a a l i y e t l e r  ( K o n s o l i d e )



Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

( YTL )
Mamul cinsi 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Aks 3,847,113 3,362,119 14.43
Akson 2,053,476 2,705,962 -24.11
Biyel 169,602 124,570 36.15
Di¤er 11,747,489 8,393,595 39.96
Diflli 7,773,200 8,351,616 -6.93
Kardan çatal› 3,263,853 2,656,883 22.85
Kollar 1,633,164 1,705,824 -4.26
Krank 7,735,130 6,004,108 28.83
Miller 3,367,368 3,953,848 -14.83
Öndingil 897,726 2,112,914 -57.51
Priz direk 992,954 1,484,824 -33.13
Aks Milleri 496,659 0 100.00
Di¤er 0 1,936,860 -100.00
Toplam 43,977,734 42,793,122 2.77
‹adeler ( - ) 0 592,987 -100.00
Toplam 43,977,734 42,200,135 4.21

b) Y›llar itibariyle adetsel sat›fllar mukayese tablosu ;

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( YTL )
Mamul cinsi Birim 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme Adet 570,229 412,609 38.20
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 455,455 507,808 -10.31
Zincirler Adet 0 0 0,00
Makaralar Adet 0 0 0,00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 7,000 6,000 16.67
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 0,00
Ön Dingil Adet 22,666 22,192 2.14
Ön Aks Adet 39,249 38,253 2.60
Kollar Adet 33,123 32,630 1.51
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 18,177 14,315 26.98
Toplam 1,145,899 1,033,807 10.84



Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Mamul cinsi Birim 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 95,575 90,003 6.19
Akson Adet 22,616 42,633 -46.95
Biyel Adet 15,068 12,686 18.78
Di¤er Adet 662,412 562,356 17.79
Diflli Adet 323,245 482,584 -33.02
Kardan çatal› Adet 268,482 230,627 16.41
Kollar Adet 88,565 107,781 -17.83
Krank Adet 224,970 175,709 28.04
Miller Adet 331,024 324,774 1.92
Öndingil Adet 4,976 12,848 -61.27
Priz direk Adet 100,452 150,419 -33.22
Aks Milleri Adet 12,401 0 100.00
Toplam 2,149,786 2,192,420 -1.94

c)Y›llar itibariyle Yurtd›fl› Sat›fllar mukayese tablosu ;

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.
( FOB EUR )

‹hraç Edilen Ülkeler 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 25,289,273 22,417,531 12.81
Güney Afrika Cum. 1,045,102 1,091,603 -4.26
Brezilya 0 0 0.00
Çin 1,111,646 0 100.00
‹talya 1,368,328 686,221 99.40
‹sveç 982,223 3,415,250 -71.24
Finlandiya 0 0 0.00
‹spanya 130,066 9,406 1282.81
Fransa 481,494 1,510,097 -68.12
M›s›r 2,553,490 1,831,952 39.39
Belçika 528,149 568,744 -7.14
‹ngiltere 341,605 362,875 -5.86
‹ran 0 0 0.00
Kanada 0 0 0.00
Macaristan 120,866 182,738 -33.86
Pakistan 0 0 0.00
Avusturya 59,717 42,410 40.81
‹sviçre 0 22,680 -100.00
Polonya 1,044,806 46,216 2160.68
Rusya 4,311 0 100.00
Di¤er Ülkeler 0 0 0.00
Toplam 35,061,075 32,187,723 8.93

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.
( FOB EUR )

‹hraç Edilen Ülkeler 2007 2006 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 4,804,160 3,085,634 55.69
Avusturya 2,156,667 1,937,982 11.28
Macaristan 1,484,360 799,713 85.61
‹talya 658,904 373,823 76.26
‹spanya 38,268 0 100.00
Toplam 9,142,358 6,197,153 47.53



Bütün dinlerde kutsal say›lan su; hayat hakk›d›r, hayata dair-
dir, hayat›n kendisidir. Bir çak›l tanesi kadar sert ve kurumufl
tohumdan, mucizevi bir flekilde yeflil sürgünler f›flk›rtan fley,
suyun hayat verici hassa’s›d›r. Kur’an-› kerim’de bütün mev-
cutlar›n asl› olarak tan›mlan›r su; “ …ve Allah her (canl›) fleyi
su’dan halk etmifltir. ( Enbiya 30 ) ”Allah canl›lar›n hepsini
sudan yaratm›flt›r”

Su ile yaflam aras›ndaki ilgiye iflaret eden Kur’an hükmü Müs-
lüman› da suyun zerresi ile deryas› karfl›s›nda ayn› derece
edepli olmaya sevk eder. Her ihmial kitab›nda mufassal ve
müstakil bir bölüm halinde yer alan ‘sular’ bab›, su ve insan,
daha do¤rusu su ve hayat aras›ndaki münasebetlerin hukuku-
nu tanzim etmifltir.

‹slam kaynaklar›nda suyun vakfedilmesi ile ilgili bilinen; sebil
düflüncesinin do¤uflu olarak kabul edebilece¤imiz ilk kay›t Hz.
Peygamberin bir hadisi flerifidir. “ Rume kuyusu’nu-  kendi
kovas› da Müslümanlar›n kovalar› gibi bu kuyu içinde, kendi-
sine bir meziyet ay›rmaks›z›n müflterek faaliyette bulunmak
üzere-kim sat›n al›r da Müslümanlara hediye ederse onun için
cennet va’d edilmifltir.” Bunun üzerine haz Osman kuyuyu sa-
t›n alm›fl ve vakfetmifltir.

Sebil, Arapça da yol demektir. Kur’an-› kerim de de gerçek ve
mecazi anlamlarda kullan›l›r. “Fi-Sebibullah”  “ Allah yolun-
da” demektir ki mecazi bir kullan›flt›r; Allah’›n emirleri do¤-

rultusunda, allah’›n emirlerine uyarak, yasaklar›ndan kaç›na-
rak, Allah r›zas›ndan baflka karfl›l›k beklemeden anlam›nda-
d›r.

Sebil kelimesi yayg›n olarak, yollar üzerinde gelip geçenlere
hay›r için paras›z su ikram etmek maksad›yla yapt›r›lan bina-
lar, sebilhaneler ve hayrat çeflmeleri için kullan›l›r. Hay›r için
paras›z da¤›t›lan so¤uk su ve meflrubata da sebil denir. Hay›r
sahipleri, ramazan akflamlar›nda, bayramlarda, kandillerde
veya kendileri için anlaml› sayd›klar› di¤er günlerde; sebilha-
nelerde ve köfle bafllar›nda Kerbela’da susuz flehit olan Hz.
Hüseyin’in de ruhunu flad ederek so¤uk flerbet da¤›tt›r›rlard›.
Baz› sebillerin vakfiyelerine de konulan benzeri kay›tlar var-
d›r. Mesela Hamidiye sebilinin vakfiyesinde, fiekerci Hac›be-
kirzade Muhiddin Efendi taraf›ndan kandillerde flerbet, yaz
aylar›nda ise karla so¤utulmufl su verildi¤i kay›tl›d›r.

Sebili çeflmeden ay›ran en önemli fark, içerisinde su vermekle
görevli birileri taraf›ndan nitelikli su veriliyor olmas›d›r. Çefl-
melerden su akmas› yeterli olup, suyun esvab› çok önemli de-
¤ildir. Sebillerde ise taslarla verilen su, kesinlikle vas›fl›, yani
içimlik ‘iyi’ su, mevsim yaz ise so¤utulmufl olmal›d›r.

Su mimarisinin zirve eserleri olan sebillerin en güzel örmekle-
ri kahire ve ‹stanbul’dad›r. Di¤er Ortado¤u ve Anadolu flehir-
lerini pek ço¤unda da rastlanmas›na ra¤men bu iki flehirdeki
kadar yayg›n de¤ildir.  

“Su gibi Aziz ol”

Ömer Faruk fierifo¤lu



C - SATINALMA FAAL‹YETLER‹

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
( YTL )

Mal›n Cinsi 2007 2006
Hammadde 22,415,804 34,866,254
Yak›tlar 215,433 246,824
Ya¤lar 861,063 1,041,792
Elektrik 3,200,395 3,007,704
Kesici Tak›m 1,447,069 3,147,209
Bak›m ve Yedek Parça 962,568 1,562,422
Di¤erleri 4,947,251 7,939,080
Toplam 34,049,584 51,811,285

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
( YTL )

Mal›n Cinsi 2007 2006
Hammadde 18,235,998 18,191,879
‹flletme malzeme ve yedekleri 1,965,009 1,961,833
Elektrik 2,287,824 2,213,878
Yak›t 965,706 968,623
Tamir bak›m giderleri 578,821 761,202
Toplam 24,033,358 24,097,415

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
( EUR )

Mal›n Cinsi 2007 2006
Hammadde 6,815,836 8,206,647
Yedek Parça 271,258 272,592
‹flletme Malzemesi 452,325 363,235
Montaj Malzemesi 475 625
Toplam 7,539,895 8,843,099

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
( EUR )

Mal›n Cinsi 2007 2006
Hammadde 656,367 1,060,537
Yedek Parça 125,279 283,022
‹flletme Malzemesi 64,045 77,081
Toplam 845,691 1,420,640



D - YATIRIM FAAL‹YETLER‹
Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

YTL EURO USD
TEfiV‹KL‹-‹THAL MAK‹NA TEÇH‹ZAT 0.00 0.00 0.00
TEfiV‹KL‹-YERL‹ MAK‹NA TEÇH‹ZAT 0.00 0.00 0.00
D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI 6,850,723.62 3,843,762.66 5,191,412.48
TOPLAM 6,850,723.62 3,843,762.66 5,191,412.48

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› ve Tic .A.fi.

YTL EURO USD
TEfiV‹KL‹-‹THAL MAK‹NA TEÇH‹ZAT 0.00 0.00 0.00
TEfiV‹KL‹-YERL‹ MAK‹NA TEÇH‹ZAT 0.00 0.00 0.00
D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI 633,170.07 346,697.35 476,474.58
TOPLAM 633,170.07 346,697.35 476,474.58
GENEL TOPLAM 7,483,893.69 4,190,460.01 5,667,887.06

E - PERSONEL DURUMU VE SOSYAL ‹fiLER
Y›llar itibariyle personelimizin ö¤renim durumlar›.

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

2007 Y›l› Sonu 2006 Y›l› Sonu

Ayl›k Saat Ayl›k Saat
Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam

‹lkokul 6 137 143 7 141 148
Ortaokul 10 90 100 10 91 101
Lise - Enst. 40 293 333 36 329 365
Yük. Teknik Ö¤r. 55 10 65 56 14 70
Yüksek ‹dari Ö¤r. 16 0 16 14 0 14 
Toplam 127 530 657 123 575 698

Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

2007 Y›l› Sonu 2006 Y›l› Sonu

Ayl›k Saat Ayl›k Saat
Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam

‹lkokul 0 116 116 0 99 99
Ortaokul 0 47 47 0 50 50
Lise - Enst. 10 119 129 10 127 137
Yük. Teknik Ö¤r. 23 3 26 22 9 31
Yüksek ‹dari Ö¤r. 11 10 21 11 0 11
Toplam 44 295 339 43 285 328



K u r u m s a l  Y ö n e t i m  R a p o r u

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI

SPK’n›n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant› karar› gere¤ince, ‹MKB’de ifllem gören flirketlerin, Faaliyet Raporlar›’nda
ve ‹nternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlar›na yer vermeleri uygun görülmüfl ve
bu çerçevede,2004 y›l› Genel Kurul’undan itibaren, fiirketimizce haz›rlanan 2004, 2005 ve 2006 dönemlerine ait“ Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri Beyan› ve Uyum Raporlar›”, flirket internet adresi ve Faaliyet Raporlar›m›z içinde yay›mlanm›flt›r.

Sermaye Piyasalar›ndaki geliflmelerin bir gere¤i olarak Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin Uygulanmas›, fiirketimiz aç›s›ndan belirleyi-
ci bir önem tafl›maktad›r. fiirketimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uymay› ve ge-
liflen koflullara ba¤l› olarak uyum sa¤lanacak konularda düzenlemeler yapmay› benimsemifltir. fiirketimiz; pay sahiplerinin hakla-
r›, kamunun ayd›nlat›lmas› ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve ifllemlerde,
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun çal›flmalar›n hayata geçirilmesini hedefler. Bu do¤rultuda, tüm paydafllar›n eflitli¤i, bilgilendir-
me sorumlulu¤u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba¤l› olarak, söz konusu ‹lkelerin yürütülmesi fiirketimizin temel amaçlar›n-
dand›r. fiirketimizce sürdürülen çal›flmalar bu ‹lkelerin sorumlulu¤u çerçevesinde takip edilmektedir.

2007 y›l› faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporumuz, afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur.
Ayr›ca, afla¤›da yer alan yeni Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, fiirketimizin internet adresinden de (www.parsan.com) ulafl›-
larak incelenebilir.

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹ 

1. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
fiirket’te Pay sahipleri haklar›n›n kullan›m›n›n kolaylaflt›r›lmas› için pay sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufl olup, fiirket Muha-
sebe Müdürü Ekrem Talat KAYNAR bu birimin yönetiminden sorumludur.
Konuyla ilgili gerekli görülen hususlar Yönetim Kuruluna iletilmektedir.
Ekrem Talat KAYNAR’›n iletiflim bilgileri: 
Tel: 0 216 493 12 66 Dahili 300 veya 450
Faks: 0 216 493 12 80 
E-mail: tkaynar@parsan.com

Pay sahipleri ile iliflkiler biriminin yürüttü¤ü bafll›ca faaliyetler afla¤›da belirtilmifltir.

1) Pay sahiplerinin flirket ile ilgili yaz›l› ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkili-
lerle görüflerek yan›tlamak veya yan›tlanmas›n› sa¤lamak,
2) Mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplant›s›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak,
3) Faaliyet raporu vesair dökümanlar›n haz›rlanmas›na yard›mc› olmak ve pay sahibine ulaflt›r›lmas›n› temin etmek,
4) Sermaye Piyasas› Kurulu, IMKB, Takasbank ve Merkezi Kay›t Kuruluflu gibi konu ile ilgili di¤er kurum ve kurulufllar nezdinde
flirketin temsili ve irtibat›n sa¤lanmas›
5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlar›n›n takibi ve kay›tlar›n›n tutulmas›
6) Sermaye Piyasas› Kanunu kapsam›nda kamunun ayd›nlat›lmas› (KAP) 
7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve flirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulamas› dahilinde; gerek bas›n, gerek
medya, gerekse güncellefltirilmesi yap›lmakta olan web sitesi kanal›yla pay sahiplerine ulaflt›rmak.

Dönem içinde birime çok say›da yaz›l› ve a¤›rl›kl› olarak sözlü bilgi baflvurusu yap›lm›fl olup, baflvurular ilgili mevzuat çerçevesin-
de, bas›n, medya ve güncellefltirilmesi yap›lmakta olan kurumsal web sitesi kanal›yla yan›tlanm›flt›r.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak bas›n, medya ve güncellefltirilmesi yap›lmakta olan kurumsal
web sitesi kanal›yla cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili duyurular Sermaye Piyasas› mevzuat› gere-
¤i ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda, Türk Ticaret Sicil gazetesinde ve Ülke çap›nda da¤›t›m› yap›lan herhangi bir gazete ile
ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan mahalli bir gazete’de ilan edilmektedir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Ka-
nunu çerçevesinde belirlenmifl temel ortakl›k haklar›n›n yan› s›ra Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördü¤ü, afla¤›da yer alan hak-
lar›n kullan›m›na azami özen gösterilmektedir. 2007 Y›l›nda Pay sahipleri flirketin geçmifl dönem sermaye art›r›mlar›, temettü da-
¤›t›m› bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçlar› ile bilgi talebinde bulunmufllard›r.  Talep edilen bütün bilgiler Pay Sahipleri ile ‹lifl-
kiler birimi taraf›ndan cevapland›r›lm›flt›r.



Ayr›ca, Pay sahipleri flirket hakk›ndaki bilgileri www.parsan.com adresinden, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› taraf›ndan ya-
y›nlanan özel durum aç›klamalar›ndan ve gazete ilanlar›ndan güncel olarak takip edebilirler.

fiirketin, Sermaye Piyasas› Tebli¤leri gere¤i Ba¤›ms›z Denetleme fiirketi taraf›ndan denetlenece¤ine dair hüküm bulunmaktad›r. 

Esas Sözleflmede özel denetçi atanmas› bir hak olarak düzenlenmemifltir. 2007 y›l› içerisinde özel denetçi tayini konusunda ta-
lep mevcut de¤ildir.

3- Genel Kurul Bilgileri

fiirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu ve Ana Sözleflme hükümlerine uygun olarak yapar. 

Davet ifllemleri toplant› tarihinden en az iki hafta önce Ticaret Sicil gazetesi ve ve Ülke çap›nda da¤›t›m› yap›lan herhangi bir
gazete ile ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan mahalli bir gazete’de ilan edilir. 
fiirket hisse senetleri hamiline ifllem görmektedir. Gündem oylamas›nda Türk Ticaret Kanunu’nca belirlenen yeter say›s› esas
al›nmaktad›r. 

Ana Sözleflme de¤ifliklikleri, birleflme , bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kar da¤›t›m›, yönetim kurulu üyeleri ve denet-
çilerin faaliyetlerinden dolay› ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onay›  gibi önemli hususlar Genel kurul’un onay›na sunulmak-
tad›r. Genel Kurul toplant›s›ndan en az iki hafta önce genel kurula iliflkin kar da¤›t›m önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname
formu ve gündeme iliflkin döküman flirket merkezinde bulundurulur.

2007 y›l› içerisinde 10.05.2007 tarihinde Güzelyal›-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PEND‹K/‹STANBUL adresinde  % 71,17 nisap
ve 4.573.192.420 adet hisseyi temsil eden orta¤›n kat›l›m› ile 2006 y›l› Genel Kurulu gerçeklefltirilmifltir. Toplant›ya davet ila-
n› Dünya gazetesinin 20.Nisan.2007 tarihli 10573/8192 say›l› nüshas›nda, Ça¤dafl Ulus Gazetesinin 20.Nisan.2007 Tarih
ve 1562 say›l› nüshas›nda ve Türk Ticaret Sicil gazetesinin 24.Nisan.2007 tarih ve  6793 say›l› nüshas›nda ilan olunmufltur. 

Toplant›da söz almak isteyen tüm ortaklara konuflma ve soru sorma imkân› verilmifl, tüm sorular Genel Kurul divan baflkan› ta-
raf›ndan süre s›n›rlamas› olmadan cevapland›r›lm›flt›r. Gündem maddelerinin oylamas› esnas›nda karfl› oy kullan›lmam›flt›r. Türk
Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onay›na sunulmaktad›r. Kurumsal Yöne-
tim ‹lkeleri’nin yasal uyumu sa¤land›¤›nda de¤iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da
pay sahiplerinin onay›na sunulacakt›r. 

Genel Kurul Tutanaklar› fiirket’in www.parsan.com adresinde yay›nlanmaktad›r.

4- Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› 

Esas Sözleflmede imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r.

5- Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›

Kar Da¤›t›m Politikam›z; önceki y›l›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu’nda ve Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’nda da yer
ald›¤› gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemeleri
ve uygulamalar› yan›s›ra, fiirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yat›r›m ve finansal planlar› do¤rultusunda ele al›narak be-
lirlenmektedir. Bu do¤rultuda belirlenen Kar Da¤›t›m Politikam›z, fiirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kuru-
lu’nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili Tebli¤ hükmü, da¤›t›labilir kar›n en az %20’sinin da¤›t›lmas›n› öngörmektedir. fiirketimiz, bu
orandan az olmamak kayd›yla stratejik planlar›n› ve finansman yap›s›n› da göz önünde tutarak, hissedarlar›m›za azami oranda
kar pay› da¤›t›lmas›n› prensip olarak benimsemektedir.Kar paylar›, Genel Kurulumuz’un kararlar› çerçevesinde nakit veya temet-
tünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›labilece¤i gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay
olarak da da¤›t›labilir.Kar pay› da¤›t›m›nda imtiyaz söz konusu de¤ildir. Kar paylar›, mevcut paylar›n tamam›na, bunlar›n ihraç ve
iktisap tarihlerine bak›lmaks›z›n eflit olarak da¤›t›l›r.

Buna göre fiirket, Kar Da¤›t›m Politikas› afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.



KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI

fiirketin Kar Da¤›t›m Politikas›; Ortaklara da¤›t›labilir kar›n minimum % 20’si oran›nda nakit veya temettünün sermayeye eklen-
mesi suretiyle bedelsiz olarak kar pay› da¤›tmaktad›r. Bu politika,  ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve
fonlar›n durumuna göre Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilebilir.

6- Paylar›n Devri

fiirket Ana Sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

7- fiirket Bilgilendirme Politikas›

a) fiirketin resmi bir bilgilendirme politikas› olmamakla beraber flirketle ilgili geliflmeler bas›n yoluyla, medya kurulufllar› kanal›yla
ve web sitesi üzerinden bildirilmektedir.

b) fiirket ile ilgili bilgiler ve geliflmeler (a) f›kras›nda belirtilen yollarla, kamuoyu ile fleffafl›kla paylafl›ld›¤›ndan ve fiirketimize ileti-
len bilgi talepleri ve baflvurular titizlikle cevapland›r›ld›¤›ndan, ayr›ca bir bilgilendirme politikas› gelifltirilmesine bugüne kadar ih-
tiyaç ve gereklilik duyulmam›flt›r.

fiirketimiz ile ilgili bilgiler ve geliflmelerin kamuoyu ile paylafl›lmas›ndan Denetim Komitesi Üyesi Alpaslan AKTU⁄ sorumludur.

8- Özel Durum Aç›klamalar›

fiirketimizde y›l içinde Sermaye Piyasas› ve ‹MKB tebli¤leri gere¤i 12 Özel Durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. 

fiirket Özel Durum aç›klamalar›n› ‹MKB yoluyla ve Kamuyu ayd›nlatma projesi (KAP) kapsam›nda pay sahiplerinin bilgisine sun-
mufltur. Söz konusu aç›klamalar zaman›nda yap›lm›fl olup SPK veya ‹MKB taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r. 
fiirket hisseleri yurtd›fl› Borsalarda kote de¤ildir. 

9- fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

fiirket Kurumsal yönetim ilkeleri kapsam›nda internet sitesini pay sahiplerinin ve yat›r›mc›lar›n bilgisine www.parsan.com 
adresinde sunmaktad›r. ‹nternet sitemizde, Kurumsal tan›t›m, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasas›
Kanunu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II .Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilere yer verilmektedir.

10- Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin aç›klanmas›

Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

11- ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

fiirketin sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaflabilecek üst yönetim:

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri
Ziya ÖZKAN Yönetim Kurulu Baflkan›
Tevfik YAMANTÜRK Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›-Murahhas Üye
Müflfik Hamdi YAMANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTU⁄* Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhan M‹REL Yönetim Kurulu Üyesi 
‹smail Ayd›n GÜNTER* Yönetim Kurulu Üyesi-Ba¤›ms›z

* Alpaslan Aktu¤ ve ‹smail Ayd›n Günter ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.

fiirketin TTK’na göre seçilmifl murak›plar›
Ramazan KARA
Yusuf DEDE
Ali Avni KILINÇ



- fiahsultan Sebili / Eyüp -



fiirketin Muhasebe, Finansman yöneticileri 
Lokman YAMANTÜRK Direktör (Mali-‹dari)
Ekrem Talat KAYNAR Muhasebe Müdürü
Tuba GÜNEY Finansman Müdürü

fiirketin Bilgi ‹fllem Yöneticisi 
‹brahim OFLEZER Bilgi ‹fllem Müdürü

Tam Tasdikten Sorumlu
Kuzey YMM A.fi. / Sad›k FER‹K Kuzey YMM A.fi. / Hüseyin SALTIK
Kuzey YMM A.fi. / Selin OTMAN Kuzey YMM A.fi. / Özlem KUDUN

Ba¤›ms›z Denetimden sorumlu
Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi. / Ethem KUTUCULAR
Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi. / Tolga KIRELL‹

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.

MENFAAT SAH‹PLER‹ ORTAKLAR

fiirket, ‹stanbul Menkul K›ymetler borsas› tebli¤leri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gere¤i menfaat sahiplerine Genel Kurul top-
lant›lar›, sermaye art›r›m›, kar da¤›t›m› gibi hususlar› yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi, Özel Durum Aç›klamas› ve
Ülke çap›nda da¤›t›m› yap›lan herhangi bir gazete ile ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan mahalli bir gazete’de duyurul-
maktad›r. Gizli ve ticari s›r kapsam›na giren bilgiler hariç olmak üzere do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir bilgiyle eflzaman-
l› olarak bilgilendirmektedir.

MÜfiTER‹LER

fiirket, hizmet ve ürün kalitesine  verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral›ks›z
sürdürmektedir. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap›lan anketlerle ölçümlenmektedir. Müflterilere yönelik e¤itim ve seminer-
ler planlanarak, düzenli aral›klarla yap›lmaktad›r. Bunun yan›s›ra, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. etleri de
sürdürülmektedir. 

ÇALIfiANLAR

Çal›flanlarla ilgili her türlü uygulama, çal›flma hayat›n› düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. Çal›flanlara yöne-
lik ifle al›m, terfi, e¤itim ve performans gelifltirme politikalar› ve çeflitli uygulamalar yaz›l› olarak belirlenmifltir. fiirket, çal›flanlarla
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili konularda aç›k olarak iletiflimde bulunur. fiirket çal›flanlar› ayr›ca uzmanl›k alanlar›nda ve genel ilgi-
li olduklar› konularda yap›lan toplant›lar; düzenlenen seminerler ve e¤itimler ve internet kanal›yla bilgilendirilmektedir Menfaat sa-
hipleri, fiirket hakk›ndaki geliflmeleri ilgili mevzuat gere¤i Kamuya yap›lan aç›klamalar arac›l›¤› ile ö¤renmektedirler.

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

fiirket içinde yap›lan periodik toplant›lar  (‹letiflim Toplant›lar›, Yönetim Toplant›lar›, Fonksiyonel Toplant›lar, vb.), ve Öneri sistemi
ile çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Çal›flanlar›n memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amac›yla düzenli ara-
l›klarla anketler yap›lmaktad›r Bu uygulamalar arac›l›¤› ile çal›flanlar yönetime ve çal›flma arkadafllar›na geribildirim vermekte ve
sonuçlar çeflitli toplant›larda ele al›narak gerekli de¤iflimler için aksiyon planlar› oluflturulmaktad›r. Bu uygulamalar ile çal›flanlar›n
flirketin yönetimine gerekli kat›l›m ve katk›lar› sa¤lanmaktad›r.

14- ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Parsan olarak, ‹nsan Kaynaklar› stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, flirketimizin ifl hedeflerinin yan›s›ra, ulusal ve
küresel ekonominin oluflturdu¤u ortam› ve faaliyet gösterdi¤imiz sektörlere özgü flartlar› da ayr› ayr› gözönünde bulundurmakta-
d›r. fiirket; baflar›ya ulaflmas›nda önemli rol oynayan insan kayna¤›na verdi¤i önem çerçevesinde; ‹nsan Kaynaklar› süreçlerinde
e¤itim, performans de¤erlendirmesi, kariyer geliflimi, organizasyon ve insan kayna¤› baflar› plan›, ücret sistemi ve sosyal haklar
uygulamalar› ile çal›flanlar›na bireysel geliflim, yüksek performans ve baflar› için her türlü olana¤› sa¤lamaktad›r.  



15- Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler

fiirket kalite politikas› kapsam›nda müflteri ve tedarikçilerinin karfl›l›kl› memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müflteri yüküm-
lülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek de-
netler. Ürün ve hizmet kalitesinin gelifltirilmesine özen gösterir. Bu nedenle Ürün ve hizmet kalitesini etkileyebilecek olan yükle-
nici ve sat›c›lar›n kalite taahhütlerine uymalar›n› sa¤lar. 
Yüklenici ve sat›c›lar›n kalite bilincinin gelifltirmesi amac›yla bilgilendirme toplant›lar› düzenlenerek, sorunlar›n›n giderilmesi için
ortak çal›flma gruplar› oluflturulur, taraflar aras›nda etkin iletiflim ortam›n›n yarat›lmas›na azami gayret gösterir.
fiirket hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral›ks›z
sürdürür. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap›lan anketlerle ölçümlenir. Müflterilere yönelik e¤itim ve seminerler planlana-
rak, düzenli aral›klarla yap›l›r.

16- Sosyal Sorumluluk

fiirket daha temiz bir çevre için uluslarasi standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabay› göstermektedir. Bu kapsam-
da IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas› al›nm›flt›r. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize aç›lm›fl olan bir dava yoktur. Yap›-
lan yat›r›mlarla hava ve gürültü kirlili¤i önlenmifltir. Fabrika arazisi genelinde a¤açland›rma çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Ayr›ca, flir-
ket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türk Milli Kültür Vakf› arac›l›¤›yla yapt›¤› ba¤›fllarla, ülkenin sosyal ve kültürel ge-
liflimine katk›da bulunmaktad›r. 

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

17- Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

Yönetim Kurulu her biri azami üç y›l için seçilmifl befl üyeden oluflur. Yönetim Kurulu görev da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

Yönetim Kurulu Baflkan›
Ziya ÖZKAN

Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› - Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi
Müflfik Hamdi YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTU⁄

Yönetim Kurulu Üyesi
Burhan M‹REL

Yönetim Kurulu Üyesi - Ba¤›ms›z
‹smail Ayd›n GÜNTER

Yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara ba¤lanmam›flt›r veya s›n›rland›r›lma-
m›flt›r. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul karar› ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri do¤rultusunda ifllem
yapma hakk› tan›nm›flt›r. 6 kifliden oluflan Yönetim Kurulumuzda 1 icrac›, 4 icrac› olmayan, 1’de ba¤›ms›z üye bulunmaktad›r.  

Ba¤›ms›z üye 

‹smail Ayd›n GÜNTER, Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi. veya ifltiraki veya grup içi flirketlerden biri ile flahs›n›n, eflinin ve
üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar› aras›nda son iki y›l içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlam›nda do¤rudan ve-
ya dolayl› bir menfaat iliflkisinin kurulmam›fl oldu¤unu ve son iki y›l içerisinde ba¤›ms›z denetim sürecinde yer almad›¤›n› beyan
etmifltir.



‹smail Ayd›n GÜNTER

BA⁄IMSIZLIK BEYANI

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi. (flirket) veya ifltirakleri, ve grup içi flirketlerden biri ile flahs›m, eflim ve üçüncü dereceye ka-
dar kan ve s›hri h›s›mlar›m aras›nda son iki y›l içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlam›nda do¤rudan veya dolayl› bir menfaat
iliflkisinin kurulmam›fl oldu¤unu,

Son iki y›l içerisinde ba¤›ms›z denetim sürecinde yer almad›¤›m›, 

Mevzuat, esas sözleflme ve Sermaye Piyasas› Kurulu Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde ba¤›ms›z oldu¤umu be-
yan ederim. 

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  

fiirketin, Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmas› gereken özellikleri Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer
alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleflmede yer verilmemifltir.

19- fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Görevimiz,
Müflterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde geliflen ihtiyaçlar› takip ederek, performans› art›ran ve
kullan›m› kolaylaflt›ran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmakt›r. 
Hedefimiz,
Sektörümüzü, müflterilerimizi, müflterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlar›n› daha iyi tan›maya özen göstermek ve tüm çal›flanlar›-
m›zla birlikte onlar›n memnuniyetini daha da art›rmakt›r. Yönetim Kurulu, ortaklar›yla birlikte tart›flarak iki y›ll›k stratejik hedefleri
belirler. Ayr›ca bu stratejik hedefler çerçevesinde haz›rlanan y›ll›k bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, fiirket yetkililerinden ald›¤› kar-
fl›laflt›rmal› sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n uygulama süreci hakk›nda birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y›l›n bütçe
ve fiili olarak karfl›laflt›r›lmas›n›n yan› s›ra geçmifl y›llar›n ayn› dönemleri de karfl›laflt›rmal› olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine su-
nulmaktad›r. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktad›r. 

20- Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

fiirket uhdesinde ‹ç Denetim Müdürlü¤ü kadrosu bulunmamaktad›r.

Denetim Komitesi oluflturulmufltur. Denetim Komitesi etkin bir flekilde Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine verilen görevleri ye-
rine getirmektedir.
fiirketimizin karfl› karfl›ya kalabilece¤i muhtemel bütün risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluflturmakta-
d›r. fiirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktad›rlar.

21- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

fiirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakk› ve temsil yetkileri Esas Sözleflmede tan›mlanm›flt›r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›-
na ise fiirket Esas Sözleflmesi’nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan be-
lirlenmektedir.

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

fiirket Yönetim Kurulu 2007 y›l› içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti ile
23 toplant› yapm›flt›r. Yönetim Kurulu Toplant›lar›’n›n gündemi baflkan›n mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüflmesi sonucu
oluflturulmaktad›r. 2007 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl aç›k-
lanmam›flt›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara ba¤lan›rken Yönetim Kurulu
Toplant›lar›’na mazereti olmayan üyelerin fiili kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorular› olmad›¤› için
zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk› tan›nmam›flt›r. 

23- fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 y›l› içinde flirket ile ifllem yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek giriflimlerde
bulunmam›flt›r.

24- Etik Kurallar

Tüm fiirket çal›flanlar› afla¤›da yer alan kriterleri ve kurallar› benimsemifl ve bu kurallar bütünü yer alan bafll›klar çerçevesinde dü-
zenlenmifltir. Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki de¤erlere özen gösteren kifliler aras›ndan seçilirler. T.C. Kanunlar›na uygun davran›r-
lar. Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çal›fl›rlar. Çal›flanlar birbirleriyle olan iliflkilerinde düzeyli ve dikkatli davran›rlar. fiirketin malvar-



Bazen dolar gönül sular›n Musikisine
Bazen yesari hatlar›n en Nefisine

Yahya Kemal

l›¤›n›n ve kaynaklar›n›n do¤ru kullan›m›n› için azami çaba gösterirler. fiirket çal›flanlar› becerileri, deneyimlerini art›rmak için çaba
gösterirler. Uzmanl›k alanlar› ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sü-
rekli gelifltirmeye gayret ederler. Haiz olduklar› bu donan›m ve de¤erler ile sorumluluklar›n› en iyi biçimde yerine getirirler. fiirke-
tin harcamalar›nda gelir ve gider dengesini gözeterek maddi aç›dan titiz davran›r. Müflteri ve Sat›c› memnuniyetini sa¤lama bi-
lincinde, müflterilerle iliflkilerine özen gösterir, müflterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler. fiirketin haz›rlad›¤›, kamu-
ya aç›klad›¤› ve düzenleyici otoritelere sundu¤u her tür belgenin do¤ru eksiksiz ve anlafl›labilir olmas›na çal›fl›rlar. Güvenli, adil,
fleffaf bir çal›flma ortam› haz›rlar. Denetimden sorumlu kiflilerin çal›flmalar› için gerekli deste¤i ve imkan› sa¤larlar. Konuflma, dav-
ran›fl ve giyim tarzlar› makul ve ölçülüdür. Çal›flanlar ve Yöneticiler etik kurallar›n prensiplerini tüm ifl genelinde uygularlar. Farkl›
fikir bak›fl aç›s› ve önerileri uzlaflmac› bir tav›rla de¤erlendirilerek fiirket için etkili sa¤lam ve uygun kararlar› al›rlar.

25- Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤› 

Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak sadece Denetim Komitesi mevcuttur. 
fiirket Yönetim Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite kurulmas›na ge-
rek görülmemifltir.Denetim komitesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan iki kifliden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Alpaslan AKTU⁄ ve ‹smail Ayd›n GÜNTER denetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktad›rlar.
Denetim Komitesi 2007 Y›l›nda 6 kez toplant› yapm›flt›r. Denetim komitesi flirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin
denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tablolar›n gerçek mali durumu yans›t›p yans›tmad›¤›n›n kontrol edilmesi, genel kabul
görmüfl muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlu¤unun araflt›r›lmas› faaliyetlerinde bulunmufltur. Ayr›ca ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun seçimi ile ilgili araflt›rma ve çal›flmalarda yaparak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmufltur

26- Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yat›r›m›n› ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karfl›layacak flekilde ayl›k ücret öden-
mektedir.

- Amcazade Hüseyin Pasa Sebili / Fatih -



B a ¤ › m s › z  D e n e t i m  R a p o r u

Parsan Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin (Parsan) ve ba¤l› ortakl›¤›n›n (birlikte fiirket olarak an›lacakt›r) ekte yer alan
31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, önemli muhasebe politi-
kalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹flletme Yönetiminin Sorumlulu¤u

‹flletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanma-
s› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kont-
rol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n›
ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimi-
miz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar,
etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› ko-
nusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z
denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlen-
dirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi
göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim
tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sis-
temi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe poli-
tikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendi-
rilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir da-
yanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl

Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.'nin ve ba¤l› ortakl›¤›n›n 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca ya-
y›mlanan finansal raporlama standartlar› (Not 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

3 Nisan 2008
‹stanbul, Türkiye

Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik A.fi.
Büyükdere Cad. Beylem Plaza
No: 22 K:9 34381-fiiflli
‹stanbul - Turkey

Phone: 0212 315 30 00
Fax: 0212 230 82 91
www.ey.com



- Gazanfer A¤a Sebili / Fatih - 







Bilanço (Konsolide)

Dipnot Ba¤›ms›z Denetimden Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Referanslar› Geçmifl (Yeniden Düzenlenmifl)

VARLIKLAR 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Cari / Dönen Varl›klar 54.747.254 52.577.859

Haz›r De¤erler 4 3.725.847 2.966.298
Menkul K›ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 18.967.335 22.334.960
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 757.354 522.751
Di¤er Alacaklar (net) 10 126.688 195.327
Canl› Varl›klar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 26.532.293 24.130.801
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden 
Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 4.637.737 2.427.722

Cari Olmayan / Duran Varl›klar 202.422.386 177.244.148

Ticari Alacaklar (net) 7 - -
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Di¤er Alacaklar (net) 10 234.422 195.263
Finansal Varl›klar (net) 16 55.571.917 50.984.786
Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 3.468.616 3.691.970
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - -
Maddi Varl›klar (net) 19 142.655.827 122.132.345
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 20 491.604 239.784
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 - -

Toplam Varl›klar 257.169.640 229.822.007

Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›

- Mihrisah Sultan Sebili / Eyüp -



Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›

Dipnot Ba¤›ms›z Denetimden Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Referanslar› Geçmifl (Yeniden Düzenlenmifl)

YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

K›sa Vadeli Yükümlülükler 28.379.873 34.291.812
Finansal Borçlar (net) 6 1.547.434 1.489.731
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n 
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 6 4.535.854 2.035.724
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 617.376 737.484
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 1.448.793 3.340.347
Ticari Borçlar (net) 7 8.037.550 16.359.626
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 8.856.743 6.646.023
Al›nan Avanslar 21 613.684 563.415
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri 
Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 1.054.502 1.220.789
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 1.667.937 1.898.673

Uzun Vadeli Yükümlülükler 31.055.365 37.219.922
Finansal Borçlar (net) 6 16.694.233 12.900.391
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 1.066.524 1.821.174
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 6.434 10.120.320
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Al›nan Avanslar 21 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 4.136.241 3.614.590
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 9.151.933 8.763.447
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 22.767.953 14.962.134
ÖZSERMAYE 174.966.449 143.348.139
Sermaye 25 64.260.000 64.260.000
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - -
Sermaye Yedekleri 26 76.523.889 64.765.260
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 26 7.710 7.710
Hisse Senedi ‹ptal Karlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu 19,26 55.693.507 43.934.878
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 26 20.822.672 20.822.672
Kar Yedekleri 2.267.235 2.267.235
Yasal Yedekler 27 193.692 193.692
Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler 27 2.073.543 2.073.543
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - -
Net Dönem Kar› 19.859.681 19.815.545
Geçmifl Y›l Karlar›/(Zararlar›) 28 12.055.644 (7.759.901)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 257.169.640 229.822.007



Konsolide Gelir Tablosu

Dipnot Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Referanslar› (Yeniden Düzenlenmifl) (Yeniden Düzenlenmifl)

Esas Faaliyet Gelirleri 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 1 Ocak - 31 Aral›k 2006

Sat›fl Gelirleri (net) 36 132.112.167 128.735.856
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (94.188.014) (87.554.419)

Brüt Esas Faaliyet Kar› 37.924.153 41.181.437

Faaliyet Giderleri (-) 37 (15.862.597) (16.036.540)

Net Esas Faaliyet Kar› 22.061.556 25.144.897

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 9.333.196 10.462.167
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (3.792.127) (6.129.025)
Finansman Giderleri (-) 39 600.226 (6.354.431)

Faaliyet Kar› 28.202.851 23.123.608

Net Parasal Pozisyon Zarar› 40 - -

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar 24 (3.671.790) (2.714.730)

Vergi Öncesi Kar 24.531.061 20.408.878

Vergiler 41 (4.671.380) (593.333)

Net Dönem Kar› 19.859.681 19.815.545

Hisse Bafl›na Kazanç (Yeni Türk Liras›) 42 0,0031 0,0031
Nominal de¤eri 1 Yeni Kurufl’tan 
ortalama hisse adedi 6.426.000.000 6.426.000.000

Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›

- Gülnufl Emetullah Sultan Sebili / Üsküdar -



Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar (Konsolide)

Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›

1- fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Genel

Parsan Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi (Parsan) 1968 y›l›nda kurulmufltur. Parsan’›n genel müdürlü¤ü ve üretim tesis-
leri Kemiklidere mevki, Güzelyal› köyü P.K.3 34903 Pendik, ‹stanbul adresinde bulunmaktad›r. Parsan’›n hisseleri ‹stanbul Men-
kul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir. Konsolide finansal tablolar aç›s›ndan, Parsan ve konsolidasyona tabi tutulan ba¤l›
ortakl›¤› Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi (Omtafl) birlikte “fiirket” olarak adland›r›lmakta-
d›r. fiirket bünyesinde ortalama 169 beyaz yakal›, 863 mavi yakal› olmak üzere toplam 1,032 (2006 - 1,022) çal›flan bulun-
maktad›r. 

Faaliyet Konusu

fiirket’in faaliyet konusu, bilumum nakil vas›talar› ile ziraat ve ifl makinalar›na ait diflli kutular›, transmisyon aksam› ve parçalar›n›n
imali, çeflitli el aletleri ve avadanl›klar, makine ve motor parçalar›n›n imali ile her türlü fabrika ve tesislerin kurulmas› ve iflletilme-
sidir. fiirket’in üretti¤i ürünler otomotiv sektörüne, savunma sanayine ve madencilik sektörüne yönelik olup; arka aks milleri, ön
dingil ve montajl› ön dingil, akson, kol, muhtelif diflli taslaklar›, kardan flaft, di¤er otomotiv ürünleri ve paletli ifl makineleri için yü-
rüyüfl tak›mlar› parçalar›ndan oluflmaktad›r. 

fiirket’in Hissedarlar›

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Parsan’›n ortakl›k yap›s› ve ortaklar›n paylar› afla¤›da özetlendi¤i gibidir:

Ortaklar Ödenmifl Sermaye %
Gürifl ‹nflaat A.fi. 42.004.452 65,37
Halka aç›k ve di¤er 20.736.360 32,27
Parsat A.fi. 1.519.188 2,36
Toplam 64.260.000 100
Enflasyon düzeltme etkisi 10.206.571
Ödenmifl Sermaye Toplam› 74.466.571

2- MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Mali Tablolar›n Sunum Esaslar›

fiirket, 31 Aral›k 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kay›tlar›n› ve yasal finansal tablolar›n› Türkiye’de geçerli olan ticari
mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP) gereklerine göre Türk Liras› (TL) olarak
tutmufltur. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren yasa ile fiirket 1 Ocak 2005’den itibaren yasal finansal tablolar›n› Yeni Türk
Liras› (YTL) olarak tutmaya bafllam›flt›r. Finansal tablolar fiirket’in yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl ve Yeni Türk Liras› cinsinden ifa-
de edilmifl olup Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’nun Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Teb-
li¤”ine göre fiirket’in durumunu lay›k›yla arz edebilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi tutularak ha-
z›rlanm›flt›r. 

fiirket’in SPK’n›n Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤’ine göre haz›rlanm›fl 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilan-
çosu ve bu tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosu 3 Nisan 2008 tarihinde fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan yay›nlan-
mak üzere onaylanm›fl, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi Alpaslan Aktu¤ ve Muhasebe Müdürü Ekrem Talat Kaynar ta-
raf›ndan imzalanm›flt›r. Genel Kurul’un ve baz› düzenleyici organlar›n yasal mevzuata göre düzenlenmifl finansal tablolar› ve bu
finansal tablolar› tashih etme hakk› vard›r. 

‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi 

fiirket’in ifllevsel ve raporlama para birimi YTL’dir. 

SPK'n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden finansal tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iflleminin uy-
gulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride bu koflullar›n ger-
çekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aral›k 2004 tarihi iti



2- MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)

bariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur.
Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri,
31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise
nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.
Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosundaki kalemleri genel fiyat endeksi ve ilgili katsay›lar kullan›larak cari de¤erlerine ge-
tirilmesi, fiirket'in konsolide bilançolarda belirtilen tutarlarda varl›klar› gerçeklefltirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i an-
lam›na gelmemektedir. Ayn› flekilde, fiirket'in konsolide finansal tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynaklar› hissedarlar›na sa¤la-
yaca¤› anlam›na da gelmemektedir. 

Uygulanan Konsolidasyon Esaslar›

Konsolide finansal tablolar Parsan’›n ve kontrolünde bulunan ba¤l› ortakl›kl›¤› Omtafl’›n 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarih-
li finansal tablolar›ndan oluflmaktad›r. Bu kontrol normal flartlarda e¤er fiirket bir flirketin sermayesi üzerindeki oy hakk›n›n do¤ru-
dan ya da dolayl› olarak %50’sinden fazlas›na sahipse ve bir flirketin operasyonlar›ndan kar sa¤lamak için finansman ve faaliyet
politikalar›n› yönlendirebiliyorsa bulunmaktad›r. Ba¤l› ortakl›¤›n kar›n›n (zarar›n›n) ve özkaynaklar›n›n az›nl›k pay›na düflen k›sm›
konsolide gelir tablosunda ve konsolide bilançoda ayr› bir kalem olarak gösterilmektedir.

Ba¤l› ortakl›klar, kontrolün fiirket’e transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün fiirket’ten ç›kt›¤› tarihte kon-
solidasyondan ç›kar›lmaktad›r. Parsan ve ba¤l› ortakl›¤› aras›ndaki gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl kar/zararlar dahil bütün ifllem-
ler ve bakiyeler karfl›l›kl› olarak elimine edilmifltir. Konsolide finansal tablolar benzer ifllemler için ayn› muhasebe prensipleri kulla-
n›larak ayn› raporlama y›l› için haz›rlanm›flt›r. 
Konsolide finansal tablolara dahil edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin ünvan› ve hisse oranlar› afla¤›da sunuldu¤u gibidir :

Ba¤l› Ortakl›k

Ekli konsolide mali tablolara dahil edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin ünvan› ve hisse oranlar› afla¤›da sunuldu¤u gibidir :

Parsan’›n ba¤l› ortakl›¤› Omtafl’›n sermayesine ifltirak oran›n›n %39,51 (31 Aral›k 2006 - %38,92) olmas›na karfl›n imtiyazl› his-
seler nedeni ile yönetimde temsil etti¤i oy hakk›n›n %50’nin üzerinde olmas› nedeniyle ba¤l› ortakl›k olarak konsolidasyon kapsa-
m›na al›nm›flt›r.  

‹fltirak

fiirket’in, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar içerisinde s›n›fland›rd›¤› ifltiraki özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilmifltir. Bu ifl-
tirak konsolide bilançoda, maliyetine fiirket’in ifltirakin net varl›klar›ndaki pay›na al›m sonras› de¤iflikliklerin eklenmesi ve varsa her-
hangi bir de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n düflülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu fiirket’in ifltirakinin faaliyet sonuçla-
r›ndaki pay›n› yans›tmaktad›r. 
‹fltirakin ünvan› ve sermayesi içinde ana ortakl›k ile di¤er ba¤l› ortakl›klar›n sahip olduklar› etkin sahiplik oran› afla¤›daki gibidir

‹fltirak ve Oy Yüzdeleri

Kuruldu¤u Bafll›ca 31 Aral›k 31 Aral›k
Ülke Faaliyetler 2007 2006

Omtafl Otomotiv Transmisyon
Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.(Omtafl) Türkiye Dövme çelik parça üretimi %39,51 %38,92

Etkinlik Sahiplik Oran›
Kuruldu¤u 31 Aral›k 31 Aral›k

Ülke 2007 2006
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi. (Asil Çelik) Türkiye %21,26 %21,23



Netlefltirme/Mahsup

Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu varl›k
ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda bilançoda netlefl-
tirilerek gösterilmektedir.

Kullan›lan Tahminler

Konsolide finansal tablolar›n SPK’n›n Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤’ine göre haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, raporlanan varl›k
ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar tahminler-
den farkl› olabilir. Bu tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve ilgili dönemin faaliyet so-
nuçlar›na yans›t›lmaktad›r. 

3.UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI 

Haz›r De¤erler

Haz›r de¤erler, kasa ve bankalardaki nakit paray› içermektedir. Haz›r de¤erler kolayca nakte dönüfltürülebilir, vadesi üç ay› geç-
meyen ve de¤er kaybetme riski bulunmayan k›sa vadeli yüksek likiditeye sahip varl›klard›r. 

Ticari Alacaklar 

Ticari alacaklar fatura edilmifl tutarlar› ile kayda al›n›r ve indirgenmifl de¤erlerinden flüpheli alacak karfl›l›¤› düflülerek tafl›n›r. fiüp-
heli alacaklar için alaca¤›n tahsil edilmesi art›k olas› de¤ilse, karfl›l›k ayr›l›r. Tahsil edilmesi hiçbir flekilde mümkün olmayan ala-
caklar ise, bu durum kesinleflti¤i zaman ilgili hesaplardan silinir.
fiirket'in faktoring flirketine temlik etti¤i yurtd›fl› ticari alacaklar, bilançoda ticari alacaklar hesab›nda takip edilmekte ve söz ko-
nusu ifllem neticesinde factoring flirketine ifllem komisyonu ödenmektedir. Factoring flirketine olan borçlar ise bilançoda di¤er
finansal yükümlülükler hesab›nda takip de¤erlenmektedir.

Stoklar

Stoklar, stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra net gerçekleflebilir de¤er veya maliyet de¤erinden düflük olan› ile de-
¤erlenmektedir. ‹lk madde ve malzemeler hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi ile de¤erlendirilmektedir. Mamul ve yar›
mamuller ise safha maliyet sistemi ile de¤erlenmektedir.

Net gerçekleflebilir de¤er, sat›fl fiyat›ndan stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için yap›lan giderlerle pazarlama ve sat›fl gider-
leri düflüldükten sonraki de¤erdir. Kullan›lamaz durumdaki stoklar ise kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.

Maddi Varl›klar

Arsalar d›fl›ndaki maddi varl›klar, 31 Aral›k 2004’e kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl maliyet de¤erlerinden birikmifl
amortisman ve varsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonraki net de¤erleri ile gösterilmifltir. Arsalar amortismana tabi tu-
tulmam›flt›r. Maddi varl›klar sat›ld›¤›nda veya hurdaya ayr›ld›¤›nda, maliyetleri ve birikmifl amortismanlar› hesaplardan ç›kar›l›p,
bu ç›k›fltan kaynaklanan kar veya zarar gelir tablosuna al›nmaktad›r.

Arsalar rayiç de¤erinden gösterilmektedir. Maliyet de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark özsermayenin alt›nda “Yeniden De¤er-
leme Fonu” hesab›nda takip edilmektedir. 

Maddi varl›klar›n ekonomik ömürleri ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba¤l› olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varl›ktan edinilecek ekonomik fayda ile uyumlu olup olmad›¤›na dikkat edilmektedir. 

Bak›m ve onar›m giderleri olufltuklar› dönemde giderlefltirilir. Maddi varl›klar hesab› içerisinde aktiflefltirilmifl bak›m ve onar›m
gideri bulunmamaktad›r. 



3.UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (Devam›)

Maddi varl›k yat›r›mlar› ile ilgili tüm maliyetler ilgili varl›k kullan›m aflamas›na gelene kadar yap›lmakta olan yat›r›mlar hesab›nda
takip edilir ve kullan›ma geçti¤i tarihten itibaren amortisman hesaplanmaya bafllan›r. 

Maddi varl›klara ait amortisman maddi varl›¤›n maliyet de¤eri üzerinden afla¤›da belirtilen tahmini ekonomik ömürleri baz al›narak
do¤rusal ve h›zland›r›lm›fl amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›flt›r. 

Yeralt›-Yerüstü Düzenleri 5-50 y›l
Binalar 8-50 y›l
Makine, Tesis ve Cihazlar 3-50 y›l
Tafl›tlar 5-7 y›l
Demirbafllar 2-40 y›l
Kal›plar 2-4 y›l

Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar maliyet de¤erinden kaydedilmekte ve 31 Aral›k 2004 tarihine kadar, enflasyon düzeltmesine tabi tutul-
mufl maliyet de¤erleri üzerinden tafl›nmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar›n aktiflefltirilebilmesi için ilgili varl›¤›n iflletmeye gelecek-
te sa¤layaca¤› ekonomik fayda tespit edilebilir olmal› ve varl›¤›n maliyeti güvenilir bir flekilde ölçülebilmelidir. Maddi olmayan
varl›klar, maliyet de¤erinden birikmifl itfa pay› ve e¤er varsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonraki net de¤erleri ile gösteril-
mifltir. Maddi olmayan varl›klar do¤rusal ve h›zland›r›lm›fl amortisman metoduyla 3 ile 15 y›l aras›nda de¤iflen ekonomik ömür-
leri üzerinden itfa edilmektedir. ‹tfa metodu ve süresi her sene sonunda tekrar gözden geçirilmektedir.

Maddi olmayan varl›klar›n tafl›d›klar› de¤erler, flartlarda de¤ifliklik oldu¤u takdirde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›n›
test etmek için incelenmektedir.

Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü

Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyece¤i durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na bak›l›r.
Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri gelir tablosunda yans›t›l›r. Paraya
çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› veya kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n kullan›m›ndan
ve ekonomik ömrü sonunda sat›lmas›ndan elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit ak›mlar›n›n flimdiki de¤erini, net sat›fl fiyat›
ise, sat›fl has›lat›ndan sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra kalan tutar› yans›tmaktad›r. Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar
gelir tablosuna yans›t›l›r.

fierefiye 

fierefiye bir iflletmenin elde etme maliyeti ile söz konusu iflletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varl›klar›n›n de¤eri aras›ndaki
fark› ifade etmektedir. Sat›n al›m esnas›nda ortaya ç›kan flerefiye, sat›n alan›n gelecek dönemlerde ekonomik fayda sa¤layaca¤›
beklentisiyle yapt›¤› ödemedir. fierefiye maliyet de¤erinden birikmifl itfa tutarlar› ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› düflüldük-
ten sonraki de¤eriyle bilançoda tafl›n›r. 

fierefiye, 20 y›l olarak belirlenen faydal› ömrü boyunca do¤rusal olarak itfa edilir. ‹tfa süresi, gelecekteki ekonomik fayda beklen-
tisini en iyi yans›tan süre olmal›d›r. fierefiyenin itfa yöntemi, gelecekteki ekonomik fayda beklentisinin tükenme modeline paralel
olarak belirlenir. Tüm dönemlere ait itfa tutarlar› gider olarak finansal tablolara al›n›r. 

Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Kayda Al›nmas› ve Kay›ttan Ç›kar›lmas›

fiirket, finansal varl›k veya finansal yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleflmelerine taraf oldu¤u takdirde bilançosuna yans›tmak-
tad›r. fiirket finansal varl›¤›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u sözleflmeden do¤an haklar
üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. fiirket finansal yükümlülükleri ancak sözleflmede tan›mlanan yüküm-
lülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan ç›kart›r.Bütün normal finansal varl›k al›m ve sat›mlar› ifllem
tarihinde, yani fiirket’in varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti¤i tarihte kay›tlara yans›t›l›r. Söz konusu al›m ve sat›mlar genellikle
piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varl›¤›n teslimini gerektiren al›m
sat›mlard›r.



Finansal Borçlar

Bütün finansal borçlar, ilk olarak, maliyet de¤erleri ile kay›tlara yans›t›lm›fllard›r. 

‹lk kayda al›n›fl tarihinden sonra krediler etkin faiz oran› kullan›larak indirgenmifl de¤erleri ile gösterilir. ‹ndirgenmifl de¤er, ihraç
giderleri ve iskonto oran› veya ödeme üzerindeki prim dikkate al›narak hesaplan›r.

‹tfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda al›nmas› s›ras›nda ortaya ç›kan gelir veya giderler, gelir tablosu ile iliflkilendirilir. 

Borçlanma Maliyetleri

Borçlanma maliyetleri genel olarak olufltu¤u tarihte giderlefltirilir. 

Kiralama ‹fllemleri (Kirac› Olarak fiirket)

Finansal Kiralama

fiirket’e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, kira döneminin
bafllang›c›nda finansal kiralama yoluyla elde edilen mülkiyetin rayiç bedeli üzerinden veya daha düflükse, minimum kiralama
yükümlülü¤ünün iskonto edilmifl de¤eri üzerinden muhasebelefltirilmektedir. Finansal kiralama iflleminden kaynaklanan
yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayr›flt›r›lm›flt›r. Faiz giderleri, sabit faiz oran› üzerinden hesaplanarak ilgili
dönemin hesaplar›na dahil edilmifltir. Finansal kiralama yoluyla al›nan varl›klar, tahmini ekonomik ömürlerine uygun olarak
amortismana tabi tutulur.

Ticari Borçlar

fiirket’in ticari ve senetli borçlar› faturalanm›fl veya faturalanmam›fl mal ve hizmet al›mlar› için gelecekte yap›lacak ödemelerin
rayiç de¤erini temsil eden tutarlar üzerinden yans›t›lmaktad›r. 

Karfl›l›klar

Karfl›l›klar ancak ve ancak bir iflletmenin geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal)
varsa ve bu yükümlülük sebebiyle fiirket’e ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kmas› olas›l›¤› mevcutsa ve gerçek-
leflecek yükümlülü¤ün miktar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb›
önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmifl de¤eriyle yans›t›l›r.
‹ndirgenmifl de¤er kullan›ld›¤›nda zaman›n ilerlemesinden dolay› karfl›l›klarda meydana gelebilecek art›fllar faiz gideri olarak
kaydedilir.

Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi

Sat›fl Gelirleri

Gelirler, faaliyetlerinden dolay› fiirket’e ekonomik fayda sa¤lanmas› olas›l›¤› oldu¤u ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün oldu¤u ve sat›lan ürünlerle ilgili risk ve menfaatlerin al›c›ya geçti¤i zaman muhasebelefltirilmektedir. Sat›fllar; sat›fl
iskontolar›, iadeler ve katma de¤er vergisinden netlefltirilmifl olarak finansal tablolara yans›t›lmaktad›r. 

Faiz Gelirleri 

Faiz gelirleri tahakkuk esas›na göre gelir kaydedilmektedir. 

Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Vergi karfl›l›¤› gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya ç›kan kazanç veya zararlar ile alakal› olarak hesaplanan yasal ve erte-
lenmifl verginin toplam›d›r.



Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metoduna göre hesaplanm›flt›r. Ertelenmifl vergi, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablo-
larda yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi matrahlar› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi olup, finansal raporlama amac›yla dikkate
al›narak yans›t›lmaktad›r.  

Ertelenmifl vergi varl›¤› ileride bu zamanlama farkl›l›klar›n›n kullan›labilece¤i bir mali kar oluflabilece¤i ölçüde; tüm indirilebilir geçi-
ci farklar ile geçmifl dönemlere iliflkin tafl›nan mali zararlar için tan›mlan›r. Ertelenmifl vergi varl›¤› her bilanço döneminde gözden
geçirilmekte ve ertelenmifl vergi aktifinin ileride kullan›lmas› için yeterli mali kar›n oluflmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda,
bilançoda tafl›nan de¤eri azalt›lmaktad›r.
Ertelenmifl vergi varl›¤› ve yükümlülü¤ünün hesaplanmas›nda fiirket’in bu geçici farklar› kullanabilece¤ini düflündü¤ü tarihlerde
geçerli olacak ve bilanço tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl vergi oranlar› kullan›lmaktad›r.

Cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas›
flart›yla ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

Yabanc› Para Cinsinden ‹fllemler

Dönem içinde yabanc› para cinsinden gerçekleflen ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar esas al›narak, bilançoda yer alan yabanc› para
cinsinden varl›k ve borçlar ise bilanço tarihindeki kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden ifllem-
lerin ve bilanço kalemlerinin Yeni Türk Liras›’na çevrilmesinden meydana gelen kur farklar› gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. 

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›

fiirket a¤›rl›kl› olarak bir tek endüstriyel alanda, otomotiv ve makine sanayinde kullan›lan çelik parçalar›n üretimi konusunda
faaliyet göstermektedir. fiirket yönetimi bölümlere göre raporlama yapmay› gerektirecek farkl› türdeki ürün ve farkl› co¤rafi böl-
geler olmad›¤› için bölümlere göre finansal bilgilerin raporlamas›n› yapmamaktad›r. 

Hisse Bafl›na Kar

Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n dönem içindeki hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine
bölünmesiyle bulunmaktad›r. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye art›r›m› yap›lmas› halinde, hisse adedinin a¤›rl›kl› orta-
lamas› hesaplan›rken yeni bulunan de¤erin dönem bafl› itibariyle de geçerli oldu¤u kabul edilir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

fiirket’in bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar, (düzeltme gerektiren olay-
lar) finansal tablolara yans›t›lmaktad›r. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda aç›klan-
maktad›r.

fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise finansal tablolarda yans›t›lmay›p
dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l› varl›klar ise finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek
oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

Finansal Araçlar

Finansal Risk Yönetimi Hedefleri ve Politikalar›

fiirket’in temel finansal araçlar› banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve k›sa vadeli mevduatlardan oluflmaktad›r. Söz konusu
finansal araçlar›n temel amac› fiirket’in yat›r›m faaliyetlerini finanse etmektir. fiirket’in do¤rudan iflletme faaliyetlerinden kay-
naklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi di¤er finansal araçlar› da mevcuttur. 
fiirket’in finansal araçlar›n›n getirdi¤i ana riskler faiz riski, likidite riski, yabanc› para riski ve kredi riskidir. fiirket yönetimi ve yöne-
tim kurulu, afla¤›da belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikalar› incelemekte ve kabul etmektedir. fiirket, ayr›ca bütün
finansal araçlar›n›n pazar de¤eri riskini de göz önünde bulundurmaktad›r.



- Simkeflhane Sebili / Beyaz›t -



Yabanc› Para Riski

fiirket’in yapt›¤› ifllemlerden do¤an yabanc› para riski vard›r. Bu riskler fiirket’in ifllevsel para birimi d›fl›ndaki para birimi cinsinden
mal al›m› ve sat›m› yapmas› ve yabanc› para cinsinden banka kredisi kullanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiirket do¤al bir riskten korunma yöntemi olan yabanc› para cinsinden varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak yabanc› para riski-
ni yönetmektedir.

Likidite Riski

fiirket, nakit girifllerinin süreklili¤ini ve de¤iflkenli¤ini ticari alacaklar›n›n tahsilat› ve banka kredileri arac›l›¤›yla sa¤lamay› amaçla-
maktad›r.

Kredi Riski

fiirket’in önemli ölçüde kredi riski yo¤unlaflmas›na sebep olabilecek finansal araçlar› bafll›ca nakit, repo ve ticari alacaklardan
oluflmaktad›r. fiirket’in çeflitli finansal kurulufllarda nakit ve nakit benzeri de¤erleri mevcuttur. fiirket, söz konusu riski finansal kuru-
lufllarla yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve sözkonusu kurulufllar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmektedir.

Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski fiirket yönetiminin müflterilere uygulanan kredi tutar›n› s›n›rl› tutmas› sebebiyle
s›n›rl›d›r. 

Faiz Oran› Riski

Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlar›n›n bir k›sm› piyasada geçerli olan faiz oranlar›na dayanmaktad›r. Bundan dolay› fiirket yerli
ve uluslararas› piyasalarda faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerden etkilenmektedir. fiirket, yabanc› para ve faiz oranlar› risklerini s›n›rla-
mak için herhangi bir vadeli ifllem yapmamaktad›r. fiirket’in faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etk-
ilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle iliflkilidir. Söz konusu riskler faiz oran›na ba¤l› varl›klar›n ve yükümlülüklerin
netlefltirilmesinin sonucunda ortaya ç›kan do¤al yöntemler kullan›larak yönetilmektedir. Finansal varl›k ve yükümlülüklerin faiz
oranlar› ilgili notlarda belirtilmifltir.

Rayiç De¤er

Rayiç de¤er, zorunlu sat›fl veya tasfiye gibi haller d›fl›nda, bir finansal arac›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda al›m-sat›ma
konu olan fiyat›n› ifade eder. Kote edilmifl piyasa fiyat›, flayet varsa, bir finansal arac›n makul de¤erini en iyi yans›tan de¤erdir.

Yabanc› para bazl› finansal alacak ve borçlar finansal tablolar›n haz›rland›¤› günü geçerli olan kurlar üzerinden de¤erlendirilmek-
tedir.  

fiirket’in finansal araçlar›n›n rayiç de¤erlerinin tahmininde afla¤›da belirtilen yöntemler ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

Finansal Varl›klar – Baz› finansal varl›klar›n rayiç de¤erleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer al›p nakit ve nakit benzerleri,
bunlar›n üzerindeki faiz tahakkuklar› ve di¤er k›sa vadeli finansal varl›klar› içermektedir ve k›sa vadeli olmalar›ndan dolay›, rayiç
de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Ticari alacaklar›n flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki
tafl›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.

Finansal Yükümlülükler – Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin
tafl›d›klar› de¤ere yaklaflt›¤› düflünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmifl maliyet ile ifade edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin
ilk kay›t de¤erlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen piyasa koflullar› dikkate al›narak güncellendi¤i için kredilerin ve uzun
vadeli ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir. Ticari borçlar›n k›sa vadeli olmalar›ndan
dolay› rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

‹liflkili Taraflar

‹liflkili taraflar tan›m›, hissedarl›k, sözleflmeye dayal› haklar, aile iliflkisi veya benzeri yollarla karfl› taraf› do¤rudan ya da dolayl› bir
flekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulufl olarak verilmifltir. ‹liflkili taraflara ayn› zamanda sermayedarlar
ve fiirket yönetimi de dahildir. ‹liflkili taraf ifllemleri, bir fiyat uygulans›n veya uygulanmas›n, kaynaklar›n ve yükümlülüklerin iliflkili
taraflar aras›nda transfer edilmesini içermektedir. 

Nakit Ak›m Tablosu

Nakit ak›m tablosunda yer alan haz›r de¤erler, kasa ve bankalarda bulunan nakit, ve di¤er haz›r de¤erleri içermektedir.



Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar

a) Tan›mlanan Fayda Plan›

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son
verilen ve en az bir y›l hizmet vermifl personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.

fiirket, iliflikteki finansal tablolarda k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve fiirket’in personel hizmet
süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak
hesaplam›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve
kay›plar gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. 

Bilanço tarihleri itibariyle kullan›lan temel aktüer varsay›mlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
‹skonto Oran› %11 %11
Öngörülen maafl/tavan art›fl› %5 %5

b) Tan›mlanan Katk› Paylar›

fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigorta primi ödemektedir. fiirket’in bu primleri ödedi¤i sürece baflka
yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

Hamidiye Sebili - Eminönü

Kanallar›n izi yok köprüler harab olmufl
Sebiller bafl› bofl çeflmeler serab olmufl

Mehmet Akif



4- HAZIR DE⁄ERLER

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Kasa 2.755 9.894
Banka- vadesiz mevduat 1.327.898 563.788
Banka- vadeli mevduat 2.394.280 2.047.039
Ters repo ifllemlerinden alacaklar - 340.000
Di¤er haz›r de¤erler 914 5.577

3.725.847 2.966.298

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 2.394.280 YTL (2006 - 2.047.039 YTL) tutar›ndaki yabanc› para cinsinden vadeli mevduatlar›n
vadesi 3 ile 11 gün aras›nda olup (2006 - 30 gün) faiz oranlar› %3,25 ile %3,50 (2006 - %2,5 - %3,1) aras›nda de¤iflmektedir.
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad›r. 
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ters repo ifllemlerinden alacaklar›n vadeleri üç aydan daha k›sad›r. Ters repo ifllemlerinden ala-
caklar›n etkin faiz oran› y›ll›k %8 ile %18 aras›ndad›r. Söz konusu menkul de¤erlerin makul de¤eri bilanço tarihinde tahakkuk etmifl
gelirler ile birlikte kay›tl› de¤erlerine yaklaflmaktad›r. 

5- MENKUL KIYMETLER

Yoktur (31 Aral›k 2006- Yoktur).

6- F‹NANSAL BORÇLAR
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

K›sa vadeli banka kredileri 1.547.434 1.489.731
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›   4.535.854 2.035.724
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar 6.083.288 3.525.455
Uzun vadeli krediler 16.694.233 12.900.391

Toplam finansal borçlar 22.777.521 16.425.846

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle k›sa ve uzun vadeli finansal borçlar›n döviz ve YTL cinsinden dökümü
afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
K›sa vadeli Uzun vadeli K›sa vadeli Uzun vadeli 

Euro (YTL karfl›l›¤›) - 12.140.097 1.485.742 14.936.115
ABD Dolar› (YTL karfl›l›¤›) 1.080.052 9.089.990 - -
YTL 467.382 - 3.989 -

1.547.434 21.230.087 1.489.731 14.936.115

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle k›sa ve uzun vadeli finansal borçlar›n orijinal yabanc› para bakiyeleri
afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
K›sa vadeli Uzun vadeli K›sa vadeli Uzun vadeli 

Euro - 7.098.642 802.453 8.067.035
ABD Dolar› 927.322 7.806.576 - -



Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
K›sa vadeli
Euro cinsinden krediler - Euribor+(%2)
ABD Dolar› cinsinden krediler Libor+(%0,9) -
YTL cinsinden krediler - %18

Uzun vadeli
Euro cinsinden krediler Euribor+(%2,4 - %3) Euribor+(%2,4-%3)
ABD Dolar› cinsinden krediler Libor+(%2,0 - %2,4) -

Uzun vadeli kredilerin (cari k›s›m dahil) geri ödeme planlar› afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

2007 - 2.035.724
2008 4.535.854 2.831.843
2009 4.345.125 2.831.843
2010 4.345.125 2.831.843
2011 3.965.081 2.420.402
2012 3.562.414 1.984.460
2013 476.488 -

21.230.087 14.936.115

7- T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ticari alacaklar, net 19.030.191 22.075.605
Alacak senetleri 378.526 682.261
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (456.681) (433.081)
Di¤er k›sa vadeli ticari alacaklar 15.299 10.175

18.967.335 22.334.960

Ticari Borçlar (K›sa Vadeli Yükümlülükler)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Sat›c› cari hesaplar› 8.037.550 11.098.278
Asil Çelik hisse al›m›na istinaden  - 5.261.348
ödenecek tutar

8.037.550 16.359.626



7.T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam›)

Ticari Borçlar (Uzun Vadeli Yükümlülükler)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Asil Çelik hisse al›m›na istinaden ödenecek tutar 6.434 10.120.320

6.434 10.120.320

8- F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Bir seneden k›sa vadeli 617.376 737.484
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 1.066.524 1.821.174
Finansal kiralama borçlar›n›n 1.683.900 2.558.658
indirgenmifl de¤eri

fiirket’in finansal kiralama borçlar›n›n tamam› Euro’dur. 

Finansal kiralama borçlar›n›n bilanço tarihlerindeki efektif faiz oranlar› afla¤›daki gibidir :

fiirket'in gelecek dönemlerde ödeyece¤i faizler de dahil olmak üzere finansal kiralama borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Bir seneden k›sa vadeli 727.193 737.484
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 1.190.817 1.821.174
Toplam finansal kiralama borçlar› 1.918.010 2.558.658

9.‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

fiirket, ola¤an faaliyetleri dahilinde iliflkili taraflarda ticari olarak çeflitli ifllemler gerçeklefltirilmifltir. Bu ifllemlerin en önemlileri
afla¤›da belirtilmifltir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
K›sa Vadeli Uzun Vadeli K›sa Vadeli Uzun Vadeli 

Euro Euribor+%2 Euribor+%2 Euribor+%2 Euribor+%2

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
‹liflkili taraflardan ‹liflkili taraflardan ‹liflkili taraflardan ‹liflkili taraflardan

alacaklar borçlar alacaklar borçlar

Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 609.141 5.314 482.905 5.226
Parsat A.fi. (***) 95.708 - 39.846 -
Asil Çelik (**) - 8.844.204 - 6.616.862
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) 52.505 - - -
)Gürifl Holding (*) - - - 12.056
Di¤er (*) - 7.225 - 11.879

757.354 8.856.743 522.751 6.646.023



(*) Ortaklara ait flirketler
(**) ‹fltirakler
(***) Ortaklar

Üst Yönetim Kadrosuna Yap›lan Ödemeler

Üst yönetim kadrosuna 2007 y›l›nda ödenen ücretler toplam› 1.886.767 YTL’dir (2006 - 1.623.056 YTL)

10- D‹⁄ER ALACAKLAR / YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er Alacaklar (Dönen Varl›klar)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

‹fl avanslar› 64.870 74.167
Di¤er çeflitli alacaklar 47.763 65.494
Personelden alacaklar 14.055 54.581
Hasar tazminat›ndan alacaklar - 1.085

126.688 195.327

Di¤er Alacaklar (Duran Varl›klar)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Verilen depozito ve teminatlar (*) 234.422 195.263
234.422 195.263

(*)31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 157.235 YTL, Asil Çelik'e verilen teminatlardan oluflmaktad›r. 

01 Ocak - 31 Aral›k 2007 01 Ocak -  31 Aral›k 2006

‹liflkili taraflara ‹liflkili taraflardan ‹liflkili taraflara ‹liflkili taraflardan
olan sat›fllar ve olan al›fllar ve olan sat›fllar ve olan al›fllar ve

di¤er gelirler di¤er giderler di¤er gelirler di¤er giderler

Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 1.322.273 63.474 1.477.238 230.526
Parsat A.fi. (***) 33.199 334 -
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) 50.323 15.084 42.319 1.518
Gürifl Makine Montaj San. A.fi. (*) - - - 206.879
Asil Çelik (**) 550 36.605.013 338 28.738.970
Yaz›c› Gürifl Parsan A.fi. (**) - 88.795 - 295.765
Gürifl Holding (*) - 35.000 - 165.000
Di¤er (*) 4.640 28.572 11.828 -

1.410.985 36.836.272 1.531.723 29.638.658



10- D‹⁄ER ALACAKLAR / YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam›)

Di¤er Yükümlülükler
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 506.476 964.223
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler 324.462 313.671
Tecil / Terkin KDV 415.932 415.932
Personele borçlar 407.194 176.409
Di¤er çeflitli borçlar 13.873 28.438

1.667.937 1.898.673

Di¤er Finansal Yükümlülükler
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Faktoring borçlar› 1.448.793 3.340.347

1.448.793 3.340.347

11.CANLI VARLIKLAR

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle herhangi bir canl› varl›¤› bulunmamaktad›r. 

12. STOKLAR 
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

‹lk madde ve malzeme 11.298.496 11.723.898
Yar› mamuller 7.747.307 7.441.549
Mamuller 7.159.615 4.721.542
Verilen siparifl avanslar› 326.875 243.812

26.532.293 24.130.801

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI 
VE HAKED‹fi BEDELLER‹

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle herhangi bir devam eden inflaat sözleflme alacaklar› ve hakedifl
bedelleri bulunmamaktad›r. 

14.ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar› kullan›larak
hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir:



31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle ertelenmifl verginin hareketi afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak (8.763.447) (10.172.516)
Ertelenen vergi geliri 485.815 3.697.256
Yeniden de¤erleme fonundan netlenen ertelenmifl vergi (874.301) (2.288.187)
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü (9.151.933) (8.763.447)

15. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR

a) Di¤er Dönen Varl›klar
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Devreden KDV 3.728.111 1.603.294
Tecil / Terkin KDV 415.932 415.932
Peflin ödenen giderler 269.792 303.372
Di¤er KDV 223.902 104.399
Di¤er çeflitli dönen varl›klar - 725

4.637.737 2.427.722

16. F‹NANSAL VARLIKLAR

a)‹fltirak

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, ifltirak detaylar› afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Kümülatif Varl›k/ Kümülatif Varl›k/

De¤erleme (Yükümlülük) De¤erleme (Yükümlülük)
Farklar› Farklar›

Maddi Varl›klar (net) (49.895.905) (9.979.181) (47.431.827) (9.486.365)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 4.136.241 827.248 3.614.590 722.918
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü (net) (45.759.664) (9.151.933) (43.817.237) (8.763.447)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

‹fltirak Tutar› Pay Tutar› ‹fltirak Tutar› Pay Tutar›

Asil Çelik Sanayi 54.578.633 21,26 49.991.502 21,23
veTicaret A.fi. 

54.578.633 49.991.502



Gümüfl tas, billur kadeh

‹stanbul’u dün dolaflt›m,
Sular›ndan tas tas içtim
O büyük ayd›nl›k kap›dan 
Baflka dünyalara göçtüm.

Baki Suha Edipo¤lu

16. F‹NANSAL VARLIKLAR (Devam›)

b) Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
‹fltirak Tutar› Pay Tutar› % ‹fltirak Tutar› Pay Tutar› %

Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. 977.679 9,52 977.679 9,52
Yaz›c› Gürifl Parsan Demir Çelik 15.605 20.00 15.605 20.00
Sanayi ve Ticaret A.fi.

993.284 993.284

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi.’nin rayiç bedeli güvenilir bir flekilde
ölçülemedi¤inden enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤eri üzerinden tafl›nmaktad›r. 

17- POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle flerefiyenin hareket tablosu afla¤›daki gibidir :

‹laveler/ ‹laveler/
1 Ocak 2006 (‹tfa Paylar›) 31 Aral›k 2006 (‹tfa Paylar›) 31 Aral›k 2007

fierefiye
Omtafl A.fi. (1.865.376) - (1.865.376) - (1.865.376)
Asil Çelik A.fi. 6.334.183 - 6.334.183 - 6.334.183
Birikmifl ‹tfa Paylar›
Omtafl A.fi. 660.654 93.270 753.924 93.355 847.279
Asil Çelik A.fi. (1.214.052) (316.709) (1.530.761) (316.709) (1.847.470)
Net Defter De¤eri 3.915.409 (223.439) 3.691.970 (223.354) 3.468.616

18- YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkulü bulunmamaktad›r.

- Seyyid Hasan Pafla Çeflme ve Sebili / Vezneciler -



19- MADD‹ VARLIKLAR

Arazi ve Arsalar Yer alt› ve Binalar Tesis Makine Tafl›tlar Döfleme ve Di¤er Maddi Toplam

Yerüstü ve Cihazlar Demirbafllar Varl›klar 

Düzenleri

1 Ocak 2006 30.452.381 1.194.767 7.915.373 45.991.560 262.214 965.385 2.040.679 88.822.359

net bakiyeleri

Girifller - 196.031 452.671 7.229.530 - 345.051 2.449.126 10.672.409

Ç›k›fllar, net - - - (18.268) (13.177) (25.161) - (56.606)

Cari y›l amortisman› - (118.557) (394.734) (5.281.704) (71.737) (269.135) (1.764.799) (7.900.666)

Yeniden 21.000.000 - - - - - - 21.000.000

de¤erleme art›fl›

31 Aral›k 2006 51.452.381 1.272.241 7.973.310 47.921.118 177.300 1.016.140 2.725.006 112.537.496

Net Defter De¤eri

1 Ocak 2007 51.452.381 1.272.241 7.973.310 47.921.118 177.300 1.016.140 2.725.006 112.537.496

net bakiyeleri

Girifller - 609.415 401.035 5.529.555 73.407 2.117.338 2.864.672 11.595.422

Ç›k›fllar, net - - - (2.365.325) (16.971) - - (2.382.296)

Cari y›l amortisman› - (155.899) (407.353) (5.570.119) (83.775) (321.032) (2.645.233) (9.183.411)

Yeniden 17.487.876 - - - - - - 17.487.876

de¤erleme art›fl›

31 Aral›k 2007 

Net Defter De¤eri 68.940.257 1.725.757 7.966.992 45.515.229 149.961 2.812.446 2.944.445 130.055.087

31 Aral›k 2006 bakiyeleri

Maliyet 51.452.381 2.852.627 15.430.121 153.695.532 855.993 4.927.888 14.912.827 244.127.369

Birikmifl amortisman - (1.580.386) (7.456.811) (105.774.414) (678.693) (3.911.748) (12.187.821) (131.589.873)

31 Aral›k 2006 51.452.381 1.272.241 7.973.310 47.921.118 177.300 1.016.140 2.725.006 112.537.496

Net Defter De¤eri

31 Aral›k 2007

bakiyeleri Maliyet 68.940.257 3.462.042 15.831.125 154.867.341 824.617 7.045.076 17.777.498 268.747.956

Birikmifl amortisman - (1.736.285) (7.864.133) (109.352.112) (674.656) (4.232.630) (14.833.053) (138.692.869)

31 Aral›k 2007 

Net Defter De¤eri 68.940.257 1.725.757 7.966.992 45.515.229 149.961 2.812.446 2.944.445 130.055.087

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, fiirket'in, arsalar›n› ba¤›ms›z bir de¤erleme flirketi yeniden de¤erlemeye tabi tutmufl ve ilgili
arsalar›n peflin sat›fla yönelik piyasa de¤erini 68.940.257 YTL olarak belirlemifltir (31 Aral›k 2006 - 50.000.000 YTL). Arsalar›n



yeniden de¤erleme öncesindeki kay›tl› maliyet de¤eri 5.688.648 YTL’dir. Yeniden de¤erleme fonu sermaye art›fl›nda ve ortak-
lara kar da¤›t›m›nda dikkate al›nmamaktad›r. fiirket kay›tlardaki de¤er ile ekspertiz raporunda belirlenen tutar aras›ndaki farktan
3.162.581 YTL (31 Aral›k 2006 - 2.288.187 YTL) tutar›ndaki ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünü ve ana ortakl›k d›fl› paya ait
4.745.308 YTL'yi netleyerek 55.343.720 YTL’yi (31 Aral›k 2006 - 43.475.546 YTL) özkaynaklar içerisinde yeniden de¤erleme
fonu olarak 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle muhasebelefltirmifltir. Buna ilave olarak fiirket özkaynak metoduyla muhasebelefltirdi¤i
ifltiraki Asil Çelik'in arsalar›n›n yeniden de¤erlemesinden kendi pay›na düflen 349.787 YTL'yi (31 Aral›k 2006 - 459.332 YTL)
özkaynaklar içerisinde yeniden de¤erleme fonu olarak muhasebelefltirmifltir.

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Maddi varl›klar, net 130.055.087 112.537.496
Verilen avanslar 38.525 96.192
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 12.562.215 9.498.657
Toplam maddi varl›klar 142.655.827 122.132.345

20- MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

Haklar Özel Di¤er Maddi Toplam
Maliyetler Olmayan Varl›klar

1 Ocak 2006, net bakiyeler 22.357 8.760 94.846 125.963
Girifller 31.791 - 211.033 242.824
Cari dönem amortisman› (21.440) (4.571) (102.992) (129.003)
31 Aral›k 2006 Net defter de¤eri 32.708 4.189 202.887 239.784

1 Ocak 2007, net bakiyeler 32.708 4.189 202.887 239.784
Girifller 8.673 - 377.160 385.833
Cari dönem amortisman› (16.315) (4.189) (113.509) (134.013)
31 Aral›k 2007 Net defter de¤eri 25.066 - 466.538 491.604

31 Aral›k 2006 bakiyeleri
Maliyet 103.075 22.854 445.447 571.376
Birikmifl amortisman (70.367) (18.665) (242.560) (331.592)

31 Aral›k 2006 Net defter de¤eri 32.708 4.189 202.887 239.784

31 Aral›k 2007 bakiyeleri
Maliyet 111.749 22.853 822.607 957.209
Birikmifl amortisman (86.683) (22.853) (356.069) (465.605)
31 Aral›k 2007 Net defter de¤eri 25.066 - 466.538 491.604

21- ALINAN AVANSLAR

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Al›nan siparifl avanslar› 613.684 563.415

22- EMEKL‹L‹K PLANLARI

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.



23- BORÇ KARfiILIKLARI

a) K›sa Vadeli Borç Karfl›l›klar›

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ödenecek gelir vergisi 981.639 1.131.291
Gider tahakkuklar› 31.447 32.480
‹hracat komisyon karfl›l›¤› 32.070 11.516
Di¤er 9.346 45.502

1.054.502 1.220.789

b) Uzun vadeli borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 4.136.241 3.614.590
4.136.241 3.614.590

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü dav-
ran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazmi-
nat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, 2.030 YTL (31 Aral›k 2006-
1.857 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.088 YTL’ye yükseltilmifltir.

fiirket yönetimi geçmifl deneyimlerinden edindi¤i bilgilere dayanarak k›dem tazminat› almaya hak kazanacak çal›flanlar›n hak ka-
zand›klar› menfaatleri UMS 19 uyar›nca, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlar› kullan›larak iskonto ifllemine tabi tut-
mufl ve indirgenmifl net de¤erleri üzerinden konsolide finansal tablolar›na yans›tm›flt›r. Oluflan tüm aktüer kazanç ve kay›plar ge-
lir tablosuna yans›t›l›r. 
‹liflikteki konsolide finansal tablolarda belirtilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak bakiyesi 3.614.590 2.759.729
Dönem içinde yap›lan ödemeler (467.164) (383.433)
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›k, 988.815 1.238.294
aktüeryal kazanç/kay›p dahil
Dönem sonu bakiyeleri 4.136.241 3.614.590

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR-ZARAR

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle, ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
1 Ocak bakiyesi 14.962.134 12.247.404
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait karlar 3.671.790 2.714.730
Ana ortakl›k d›fl› paylardan al›mlar (131.572) -
Kar da¤›t›m› ödemeleri (479.707) -
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait yeniden de¤erleme art›fl› 4.745.308 -
31 Aral›k itibariyle 22.767.953 14.962.134



25. SERMAYE
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Adi hisseler beher de¤eri 1Yeni Kurufl 6.426.000.000 6.426.000.000
Onaylanm›fl ve ihraç edilmifl olan (adet)

26-27-28. SERMAYE / KAR YEDEKLER‹ VE GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI

Yasal Yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na
göre birinci tertip yasal yedekler fiirket’in ödenmifl sermayesinin (SPK’n›n yay›nlad›¤› tebli¤lere ve duyurulara göre enflasyona
göre düzeltilmifl sermaye) %20’sine ulafl›ncaya kadar, kanuni net kar›n (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmifl kar) %5’i olarak
ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmifl sermaye) %5’ini aflan
da¤›t›lan kar›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece
zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.
Halka aç›k flirketler, kar pay› da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK’n›n
asgari kar da¤›t›m oran›na iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan
da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan
net da¤›t›labilir kar›n tamam› da¤›t›labilecektir. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n her-
hangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.

Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 Madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde
ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona
göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bunun-
la birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar mik-
tar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r. Ayr›ca, iç kaynaklardan
yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda SPK muhasebe uygulamalar› sonucunda bulunan tutarlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kay›tlardaki tutardan düflük olan› esas al›nacakt›r.

SPK’n›n Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi olan halka aç›k anonim ortakl›klar›n temettü ve temettü avans›
da¤›t›m›nda uyacaklar› esaslar hakk›nda tebli¤”ine göre halka aç›k anonim flirketlerin birinci temettü tutar›, hesap dönemi
kâr›ndan kanunlara göre ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmifl y›l zararlar› düflüldük-
ten sonra kalan da¤›t›labilir kâr›n %20’sinden az olamaz. Genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak halka aç›k flirketler temet-
tüyü tamamen nakden da¤›tma, tamamen hisse senedi olarak da¤›tma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak
da¤›tarak kalan›n› ortakl›k bünyesinde b›rakma, nakit ya da hisse senedi olarak da¤›tmadan ortakl›k bünyesinde b›rakma,
konusunda serbesttir. fiirket genel kurullar›n›n birinci temettünün da¤›t›lmamas›na karar vermeleri durumunda, bu tutar hesa-
plan›p ayr›ld›ktan sonra ola¤anüstü yedek akçelere eklenir. Net da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda konsolide mali tablolarda yer
alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›klar ve ifltiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na
intikal eden, ancak genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nmam›fl olanlar›n kar tutarlar› dikkate al›nmaz. Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farklar› ile ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubun-
da kullan›labilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklar›, nakit kar da¤›t›m›nda kullan›lmas› durumunda kurumlar ver-
gisine tabi olacakt›r.

SERMAYE YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Yeniden de¤erleme fonu 55.693.507 43.934.878
Emisyon primi 7.710 7.710
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 20.822.672 20.822.672
Sermaye yedekleri 76.523.889 64.765.260



ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTMES‹ FARKLARI

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Sermaye enflasyon düzeltmesi fark› 10.206.571 10.206.571
Yasal yedekler enflasyon düzeltmesi fark› 2.209.759 2.209.759
Ola¤anüstü yedekler enflasyon düzeltmesi fark› 8.406.342 8.406.342
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 20.822.672 20.822.672

KAR YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Yasal yedekler 193.692 193.692
Ola¤anüstü yedekler 2.073.543 2.073.543
Yedekler toplam› 2.267.235 2.267.235

GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Geçmifl y›l karlar›/(zararlar›) 12.055.644 (7.759.901)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket’in yasal finansal tablolar›ndaki geçmifl y›l zararlar› 20.529.308 YTL’dir 
(31 Aral›k 2006 - 31.113.860 YTL). 

YEN‹DEN DE⁄ERLEME FONU

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yeniden de¤erleme fonundaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
1 Ocak bakiyesi 43.934.878 24.762.858
Ba¤l› ortakl›¤›n arsalar›n›n yeniden de¤erlenmesi (ertelenmifl vergi etkisi 
ve ana ortakl›k d›fl› paylar netlenmifl) 3.099.474 -
‹fltirak arsalar›n›n yeniden de¤erlenmesi (109.544) 459.332
Parsan arsalar›n›n yeniden de¤erlenmesi (ertelenmifl vergi etkisi netlenmifl) 8.768.699 18.712.688
31 Aral›k itibariyle 55.693.507 43.934.878

- Sokullu Mehmet Pafla Sebili / Eyüp -





- Yeni Valide Çeflme ve Sebili / Eminönü -

Baht›n bir avuç topra¤a 
Kalbetti¤i k›zla 

kaç kere su içtik buradan taslar›m›zla 
Aln›m yanarak h›çk›rarak

Durdum o yerde,
Bir göz yafl› s›zs›n diye 

kalbimdeki derde

Birlikte geçen her may›s›n
Hat›ras›ndan

Bir damla su içtim bu k›rk çeflme tas›ndan
Lakin bürümüfl menba›n etraf›n› 

Funda art›k ne sedas›nda o tat var, ne 
Suyunda!

Faruk Nafiz Çaml›bel



29. YABANCI PARA POZ‹SYONU 

Afla¤›daki tablo fiirket’in yabanc› para pozisyonu riskini özetlemektedir. fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve
borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para cinslerine göre afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 Euro USD GBP CHF SEK YTL karfl›l›¤›

Haz›r de¤erler 1.775.690 85.000 - - - 3.135.785
Ticari alacaklar 5.943.129 356.594 79.155 - - 10.763.373
‹liflkili kurulufllardan alacaklar - 45.081 - - - 52.506
Di¤er alacaklar 385 50.000 - - - 58.893

Yabanc› para varl›klar›n toplam YTL karfl›l›¤› 14.010.557
Finansal borçlar- k›sa vadeli - 927.322 - - - 1.080.052
Uzun vadeli finansal borçlar›n 
k›sa vadeli k›s›mlar› 1.660.592 1.458.091 - - - 4.535.854
Finansal kiralama 
ifllemlerinden borçlar 984.622 - - - - 1.683.903
Di¤er finansal yükümlülükler 847.148 - - - - 1.448.793
Ticari borçlar 1.965.429 354 - - 105.334 3.380.630
Borç karfl›l›klar› 7.777 - 8.070 - - 32.070
Di¤er borçlar 9.980 - - - - 17.068
Finansal borçlar- uzun vadeli 5.438.050 6.348.485 - - - 16.694.233
Uzun vadeli ticari borclar - - - - - 6.322
Yabanc› para yükümlülüklerin toplam YTL karfl›l›¤› 28.878.925
Net yabanc› para pozisyonu (14.868.368)

31 Aral›k 2006
Euro USD GBP CHF SEK YTL karfl›l›¤›

Haz›r de¤erler 1.235.515 2.272 - - - 2.290.750
Ticari alacaklar 7.746.094 10.278 25.591 - - 14.426.891
Di¤er alacaklar - 160.819 - 52.250 - 286.151

Yabanc› para varl›klar›n toplam YTL karfl›l›¤› 17.003.792

Finansal borçlar- k›sa vadeli 802.453 - - - - 1.485.742
Uzun vadeli finansal borçlar›n 
k›sa vadeli k›s›mlar› 1.099.500 - - - - 2.035.724
Finansal kiralama 
ifllemlerinden borçlar 1.381.942 - - - - 2.558.665
Di¤er finansal yükümlülükler 1.804.130 - - - - 3.340.347
Ticari borçlar 3.023.139 10.936.493 - - - 20.969.676
Borç karfl›l›klar› 4.413 165.559 1.214 - - 244.225
Finansal borçlar- uzun vadeli 6.967.535 - - - - 12.900.391

Yabanc› para yükümlülüklerin toplam YTL karfl›l›¤› 43.534.770

Net yabanc› para pozisyonu (26.530.978)

30- DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Yat›r›m Teflvik Belgeleri

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yararlan›lan yat›r›m indirimi yoktur.



31- KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

fiirket Aleyhine Davalar 

31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile fiirket aleyhine 181.865 YTL (31 Aral›k 2006 - 166.365 YTL) tutar›nda, fiirket’in ticari faaliyet-
leri ile ilgili aç›lm›fl bulunan çeflitli davalar mevcuttur. Bu davalar›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile nas›l sonuçlanaca¤› henüz kesin-
lik kazanmam›flt›r. fiirket yönetimine göre, söz konusu davalar fiirket’in faaliyet sonuçlar›n›, finansal durumunu veya likiditeyi önem-
li ölçüde etkileyebilecek nitelikte de¤ildir ve 31 Ara›lk 2007 ve 2006 tarihli konsolide mali tablolarda bu davalarla ilgili karfl›l›k
ayr›lmam›flt›r.

Taahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 1.636.445 YTL ve 238.411 ABD Dolar› verilen teminat mektubu ve kefalet bulunmaktad›r.
(31 Aral›k 2006 - 907.696 YTL) 
Parsan ve ba¤l› ortakl›¤› Omtafl'›n kay›tlar›, incelemeye aç›k y›llarla ilgili herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmam›flt›r. fiirket,
ek vergi yükümlülü¤ünün oluflmas› ihtimalinin kesinlik arz etmemesi ve oluflabilecek tutar›n hiçbir flekilde belirlenememesi sebe-
biyle iliflikteki konsolide finansal tablolara herhangi bir karfl›l›k yans›tmam›flt›r. fiirket yönetimine göre ödenmesi muhtemel tüm
vergiler için finansal tablolarda yeterli karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

‹potekler

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle al›nan kredi için, bina ve araziler üzerinde 7.500.000 Euro, ve 7.750.000 ABD Dolar›
(31 Aral›k 2006- 7.500.000 Euro)  tutar›nda ipotek bulunmaktad›r. 

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur. (31 Aral›k 2006-Yoktur)

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle bölümlere göre raporlama yapmas›n› gerektiren faaliyetleri bulun-
mamaktad›r.

34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

Yoktur.

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyetleri bulunmamaktad›r.

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

Yurtiçi sat›fllar 51.158.167 55.199.913
Yurtd›fl› sat›fllar 81.353.154 74.695.974
Di¤er Gelirler 2.043.731 1.505.878
Sat›fllardan ‹adeler(-) (353.149) (457.510)
Di¤er ‹ndirimler (-) (2.089.736) (2.208.399)
Net sat›fllar 132.112.167 128.735.856

Sat›fllar›n maliyeti (-) (94.188.014) (87.554.419)

Brüt Kar 37.924.153 41.181.437



37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri (6.554.665) (5.366.684)
Genel yönetim giderleri (9.307.932) (10.592.547)
Araflt›rma gelifltirme giderleri - (77.309)

(15.862.597) (16.036.540)

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

‹fltiraklerden sa¤lanan gelirler 4.696.672 6.550.414
Kambiyo karlar› 1.735.243 1.454.416
Vade fark› gelirleri 244.919 745.853
Önceki dönem gelir ve karlar› 127.430 171.319
Faiz gelirleri 8.644 58.074
Di¤er 2.520.288 1.482.091

9.333.196 10.462.167

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

Kambiyo zararlar› (1.212.596) (3.169.143)
Önceki dönem gider ve zararlar› (1.285.568) (116.302)
Cari y›l flerefiye itfa paylar› (316.709) (316.709)
Stok say›m farklar› (115.380) (773.055)
Ba¤›fl ve yard›mlar (254.163) (510.057)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (23.600) (433.081)
Kullan›lmayan k›s›m amortisman› - (218.859)
Di¤er (584.111) (591.819)

(3.792.127) (6.129.025)



39. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹), NET

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

Faiz giderleri (1.850.448) (2.387.836)
Kur fark› gelirleri / (giderleri) 2.884.986 (2.500.918)
Komisyon giderleri (81.540) (321.308)
Vade fark› giderleri (63.073) (530.040)
Faktoring giderleri, net (179.175) (506.325)
Banka masraflar› (110.524) (108.004)

600.226 (6.354.431)

40- NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

SPK’n›n 17 Mart 2006 tarihinde alm›fl oldu¤u karar uyar›nca, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygula-
mas› yap›lmad›¤› için, 2007 ve 2006 y›llar›nda parasal pozisyon kar›/zarar› oluflmam›flt›r.

41- VERG‹LER

Genel Bilgiler

fiirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir. 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› %20'dir. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n
yirmi beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat›
uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu
flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Türkiye’de vergi mevzuat›, ana ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Bu yüzden
finansal tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›¤›, ayr› flirketler üstünden hesaplanm›flt›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin kurumlar ver-
gisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde incelenebilmekte ve vergi
hesaplar› revize edilebilmektedir.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait konsolide gelir tablosunda yer alan vergi giderleri afla¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤› (5.157.195) (4.290.589)
Ertelenmifl vergi geliri 485.815 3.697.256

Konsolide gelir tablosuna (4.671.380) (593.333)
yans›t›lan vergi gideri



31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi afla¤›da özetlenmifltir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Cari dönem kurumlar vergisi 5.157.195 4.290.589
Peflin ödenen vergi tutar› (4.175.556) (3.159.298)

Ödenecek vergi yükümlülü¤ü 981.639 1.131.291

Vergi öncesi kar’a yasal vergi oran› uygulan›p bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide
gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri aras›ndaki mutabakat:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ana ortakl›k d›fl› paylar ve vergi öncesi kar 28.202.851 23.123.608
Vergi karfl›l›¤› %20 (5.640.570) (4.624.722)
Vergi oran›ndaki de¤iflikli¤in etkisi - 3.390.839
Kanunen kabul edilmeyen giderler (619.398) (648.835)
‹ndirimler 127.362 123.264
‹fltiraklerden sa¤lanan gelirler 939.334 1.310.082
Di¤er 521.892 (143.961)

Konsolide gelir tablosuna (4.671.380) (593.333)
yans›t›lan vergi gideri

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Hisse bafl›na kar, net kar›n, dönem içindeki hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle hisse bafl›na kar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Net Dönem Kar› 19.859.681 19.815.545
A¤›rl›kl› Ortalama Hisse Say›s› 6.426.000.000 6.426.000.000

Hisse Bafl›na Net Kar (Tam YTL) 0,0031 0,0031



43. NAK‹T AKIM TABLOSU
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Faaliyetlerden sa¤lanan nakit ak›m› 
Vergi karfl›l›¤› ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kar 28.202.851 23.123.608
Net dönem kar› ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri (flerefiye ve maddi olmayan varl›klar›n itfa paylar› dahil) 9.540.778 8.253.108
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 988.815 1.238.294
fiüpheli alacak karfl›l›¤›, net 23.600 433.081
‹fltirak kar› (4.696.672) (6.550.414)
Faiz gideri 1.850.448 2.387.836

Parasal olmayan de¤erlere göre 
düzenlenen net gelir 35.909.820 28.885.513

Ticari ve iliflkili taraflardan alacaklar 3.138.902 (4.793.634)
Stoklar (2.401.492) (4.565.147)
Di¤er dönen varl›klar (2.210.015) (1.506.252)
Ticari ve iliflkili taraflara borçlar (16.225.242) (1.280.631)
Ödenen faiz (1.850.448) (2.387.836)
K›dem tazminat› ödemeleri (467.164) (383.433)
Al›nan avanslar 50.269 117.196
Ödenen vergiler (5.306.849) (4.123.866)
Borç karfl›l›klar› (16.650) (435.089)
Di¤er yükümlülükler (230.729) (99.964)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit 10.390.402 9.426.857

Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›:Maddi ve maddi olmayan varl›k 
yat›r›mlar›ndaki art›fl, net (12.604.935) (15.075.335)
Ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflim (611.280) -

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit (13.216.215) (15.075.335)

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›:
Banka kredilerinden sa¤lanan nakit, net 3.585.362 6.837.020
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan nakit 3.585.362 6.837.020
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›fl 759.549 1.188.542
Dönem bafl› itibariyle nakit ve nakitbenzeri de¤erler 2.966.298 1.777.756

Nakit ve nakit eflde¤erleri, dönem sonu 3.725.847 2.966.298



44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

SPK Seri XI-25 Nolu tebli¤in 349. madde b bendi uyar›nca, özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifltiraklerle ilgili
olarak dipnotlarda, her bir ifltirakin varl›k, yükümlülük, özsermaye, has›lat, kar ve zarar›n› da içerecek flekilde özet finansal ver-
ilerinin yer almas› gerekmektedir. Tebli¤in bu madde hükmü gere¤ince; Parsan’›n ifltiraklerinden olup özsermaye yöntemine
göre muhasebelefltirilen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin (Asil Çelik)’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
SPK’n›n Seri: XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i”e uygun olarak düzenlenen
bilanço ve bu tarihte sona eren döneme ait gelir tablolar› ekte sunulmufltur. 

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

VARLIKLAR

Cari / dönen varl›klar 180.893.317 151.311.014
Cari olmayan / duran varl›klar 176.721.734 153.796.904
Toplam varl›klar 357.615.051 305.107.918

YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa vadeli yükümlülükler 73.262.745 62.979.161
Uzun vadeli yükümlülükler 27.632.502 14.508.659

ÖZSERMAYE 256.719.804 227.620.098

Toplam özsermaye ve yükümlülükler 357.615.051 305.107.918

1 Ocak - 31 Aral›k 2007 1 Ocak - 31 Aral›k 2006

Brüt esas faaliyet kar› 63.040.411 50.332.852
Net esas faaliyet kar› 48.465.625 39.808.424
Faaliyet kar› 41.574.820 37.595.259
Vergi öncesi kar 41.574.820 37.595.259
Vergiler (9.187.919) (7.615.048)

Net dönem kar› 32.386.901 29.980.211
Hisse bafl›na kazanç 0,19 0,18





K o n s o l i d e  K a r  D a ¤ › t › m  T a b l o s u

1. Ödenmifl / Ç›kar›lm›fl Sermaye 64,260,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre) 2,403,451

Esas sözleflme uyar›nca kar da¤›t›mda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliflkin bilgi                                       Yoktur

SPK’ya Göre Yasal Kay›tlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr› 24,531,061 16,591,473
4. Ödenecek Vergiler ( - ) 4,671,380 3,492,462
5. Net Dönem Kâr› ( = ) 19,859,681 13,099,011
6. Geçmifl Y›llar Zararlar› ( - ) - 20,529,308
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) - -
8. Konsolidasyona Dahil ‹fltirakin(*) Da¤›t›m - -

Karar› Al›nmam›fl Da¤›t›labilir Kâr Tutar› (- )

9.NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRI (=) 19,859,681 -
10.Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar ( + ) - -
11.Birinci temettünün hesaplanaca¤› ba¤›fllar 

eklenmifl net da¤›t›labilir dönem kâr› 19,859,681 -
12.Ortaklara Birinci Temettü - -

-Nakit 
-Bedelsiz
- Toplam

13.‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü - -
14.Yönetim kurulu üyelerine, çal›flanlara vb.'e temettü - -
15.‹ntifa Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü - -
16.Ortaklara ‹kinci Temettü - -
17.‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe - -
18.Statü Yedekleri - -
19.Özel Yedekler - -

20.OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 19,859,681 -
21.Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar - -

- Geçmifl Y›l Kâr›
- Ola¤anüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleflme Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler

( * )   Hisse Bafl›na Kar Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r.
( ** ) Hisse Bafl›na Kar Pay› Hissedarlara ödenecek brüt tutar ve Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r.

Konsolide Kar Da¤›t›m Tablosu 2007 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporlar›n 22 Nisan 2008 tarihinde toplanacak ola¤an Genel
Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmas›na,

a) fiirketimizin 2007 y›l› faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve di¤er yasal
mevzuat hükümlerine göre haz›rlanan mali tablolar›nda yer alan 13.099.011 YTL Net Dönem Kar›'n›n 20.529.308 YTL tutar›n-
daki Geçmifl Y›llar Zararlar›na mahsup edilmesine,

b) fiirketimizin 2007 y›l› faaliyetlerini içeren denetimden geçmifl, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI No: 25 say›l› Sermaye Pi-
yasas›nda Muhasebe Standartlar› tebli¤ine göre konsolide olarak haz›rlanan mali tablolar›nda ; Vergi Öncesi Kardan Vergi Karfl›-
l›klar› düflüldükten sonra 19.859.681 YTL Net Da¤›t›labilir Dönem Kar› olmakla birlikte yasal kay›tlarda da¤›t›labilir dönem kar›
olmamas› nedeniyle kar da¤›t›m› yap›lmamas›na,ve durumun Genel Kurulun tasviplerine sunulmas› ile ilgili olarak Yönetim Kuru-
lu taraf›ndan al›nan 04/ 04 / 2008 tarih ve 2008 / 1-1 / 1No'lu karar› tasviplerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla

Yönetim Kurulu



M u r a k › p  R a p o r u

PARSAN MAK‹NA 
PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.

GENEL KURULU’NA

Ortakl›¤›n Ünvan› :
Merkezi :
Sermayesi :
Faaliyet Konusu :

Denetçilerin Ad› ve Görev Süreleri, :
Ortak Olup Olmad›klar›

Ortakl›k Hesaplar› , Defter ve Belgeleri Üzerinde Yap›lan :
‹ncelemenin Kapsam› , Hangi Tarihlerde Yap›ld›¤› ve 
Var›lan Sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü Maddesinin :
1.F›kras›n›n 3 Numaral› Bendi Gere¤ince Ortakl›k 
Veznesinde Yap›lan Say›mlar›n Say›s› ve Sonuçlar›.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü Maddesinin :
1.F›kras›n›n 4 Numaral› Bendi Gere¤ince Yap›lan 
‹ncelemede

PARSAN Makina Parçalar› Sanayii A.fi.
‹stanbul
64.260.000 YTL
S›cak çelik dövmecili¤i ve talafll› imalat

Ramazan KARA – Görev süresi 1 y›l
Ortak de¤il
Yusuf DEDE – Görev süresi 1 y›l
Ortak de¤il

Afla¤›daki tarihlerde Vergi Usul Kanunu ve Türk
Ticaret Kanunu gere¤i tutulmas› mecburi olan defter-
ler, ortaklar pay defteri ve di¤er yard›mc› defterler üze-
rinde yap›lan incelemede ortakl›¤›n kay›tlar› esas söz-
leflmesi ve di¤er mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Mu-
hasebe ‹lke ve Standartlar›na uygun oldu¤u tespit
edilmifltir.

‹nceleme Yap›lan Tarihler :
31.01.2007 31.07.2007
28.02.2007 31.08.2007
30.03.2007 28.09.2007
30.04.2007 31.10.2007
31.05.2007 30.11.2007
29.06.2007 31.12.2007

‹lgili hükümleri gere¤ince veznesinde yukar›daki tarih-
lerde kasa mevcudunun, say›m ve zab›tlar›yla kabul
edilmifl ve do¤rulu¤u tespit edilmifltir.

‹lgili hükümleri gere¤ince yukar›daki tarihlerde yap›lan
incelemede mevcut k›ymetlerin varl›¤› kay›tlara uygun
oldu¤u tespit edilmifltir.

DENETÇ‹

AL‹ AVN‹ KILIÇ

DENETÇ‹

RAMAZAN KARA

Bilançonun ve Kâr-Zarar Cetvelinin onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› onaylar›n›za arz ederiz.

PARSAN Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin 01.01.2007 / 31.12.2007 dönemi hesap ve ifllemleri Türk Tica-
ret Kanunu, ortakl›¤›n Esas Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Standartlar›na göre in-
celemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n an›lan tarihte-
ki gerçek mali durumunu 01.01.2007 -31.12.2007 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuç-
lar›n› yans›tmaktad›r.

DENETÇ‹

YUSUF DEDE



PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.
YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I’NA

PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.
01 OCAK-31 ARALIK 2007  HESAP DÖNEM‹NE A‹T

DENET‹M KOM‹TES‹ RAPORU

Sermaye Piyasas› Kurulunun denetim komitesinin görevlerini belirledi¤i tebli¤ çerçevesinde; Parsan
Makina Parçalar› Sanayii A.fi.’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu tarih-
te sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz, genel kabul
görmüfl denetim ilke, esas ve standartlar›na uygun olarak yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve ifllemlerle il-
gili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve teknikleri-
ni içermifltir.

fiirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile ba¤›ms›z denetimiyle ilgili olarak flirkete ulaflan herhangi
bir flikayetin olmad›¤›; kay›tlar ve sorumlu yöneticilerle yap›lan görüflmeler sonucu tespit edilmifltir.

fiirket çal›flanlar›n›n, flirketin muhasebe ve ba¤›ms›z denetim konular›ndaki bildirimlerindeki gizlilik il-
kesinin gözetilmesi hususunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu Mevzuatlar›na uy-
gun olarak hareket edilmesi olarak belirlenmifl ve gizlilik ilkesinin gözetilmesine gerekli özenin göste-
rildi¤i taraf›m›zdan tespit edilmifltir.

Görüflümüze göre, söz konusu mali tablolar, Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.’nin,
31 Aral›k 2007 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu döneme  ait gerçek mali ve faaliyet sonuçla-
r›n›, Türk Ticaret Kanunu, fiirket esas sözleflmesi, di¤er mevzuat ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak do¤ru ve bir önceki hesap dönemi
ile tutarl› bir flekilde uyguland›¤› taraf›m›zdan tespit edilmifl ve Yönetim Kurulunun onay›na sunmak
üzere oybirli¤i ile kabul edilmifltir. 04.04.2008

Denetim Komitesi

Alpaslan AKTU⁄ ‹smail Ayd›n GÜNTER
Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (Ba¤›ms›z)

D e n e t i m  K o m i t e s i  R a p o r u



GÜR‹fi HOLD‹NG
1958'de Gürifl ‹nflaat ile temelleri at›lan Gürifl Holding bugün, farkl› alanlardaki ifltirakleriyle baflar› grafi¤ini üst seviyelerde tutmay› baflarm›fl,
Türk Ekonomisine yön veren kurulufllar aras›ndaki yerini gelifltirerek korumufltur. Gürifl Holding bünyesinde yer alan flirketler ve faaliyet alan-
lar› flunlard›r;

GÜR‹fi ‹NfiAAT VE MÜHEND‹SL‹K A.fi.
Grubun ilk flirketi olarak 1958'de kurulmufl olup baraj, enerji santralleri, köprü, liman, metro, hafif rayli tafl›ma sistemleri, hizmet binalar› gibi
projelerin tasar›m ve yap›m›n› üstlenmektedir. Bugün ülkemizde gerçeklefltirilmifl ve gerçeklefltirilmekte olan birçok dev projede Gürifl ‹nfla-
at'›n imzas› vard›r.

GÜR‹fi MAK‹NA VE MONTAJ SANAY‹‹ A.fi.
Hidromekanik, elektromekanik ekipmanlar›n imalat›, teknik santraller için buhar kazan› imalat›, petrokimya ve gübre tesisi ekipman› imalat› ve
komple tesis montaj›, anahtar teslimi çimento, demirçelik tesisi kurulmas›, komple haz›r beton santral›, beton transmikserleri imalat› gibi ko-
nularda Türkiye'nin lider kurulufllar›ndan biridir.

GÜR‹fi ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZARLAMA A.fi.
Gürifl Pazarlama; paletli yükleyici, hidrolik k›r›c›, vinç, transmikser, beton pompas›, silindir ve ifl makinas› pazarlay›p çeflitli dünya markalar›n›n
Türkiye temsilcili¤ini ve pazarlamas›n› yaparak, teknik servis ve yedek parça hizmetini vermektedir. Ayr›ca enformasyon teknolojisi alan›nda,
bir Amerikan flirketi olan San Diego, California merkezli VRServers Inc.'nin tüm Internet hizmetleri Türkiye'de Gürifl Pazarlama çat›s› alt›nda pa-
zarlanmaktad›r.

OMTAfi OTOMOT‹V TRANSM‹SYON AKSAMI SAN.VE T‹C. A.fi.
OMTAfi, 1968 y›l›nda kurulmufl s›cak çelik dövme fabrikas›d›r. Emniyet gerektiren  dövme parçalar üretiminde uzmanlaflm›fl olan tesislerde;
kamyon ön dingilleri, biyel kollar›, aksönler, krank milleri, diflli taslaklar›, her çeflit kollar, arka akslar, diferansiyel  milleri, kordon mili parçalar›
vb. parçalar üretilmektedir.

AS‹L ÇEL‹K SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Bursa Orhangazi ‹lçesinde, 430.000 m2 alan üzerine kurulu, 1979 y›l›nda faaliyete geçen  tesisler, 2000 y›l›nda özellefltirme yolu ile grup
bünyesine kat›lm›flt›r. Asil Çelik San. ve Tic. A.fi. ; otomotiv yan sanayi ve makina imalat sanayi için ihtiyaç duyulan alafl›ml›, alafl›ms›z  ve yük-
sek alafl›ml›, s›cak haddelenmifl, her türlü tamamlama ifllemleri yap›lm›fl ve ›s›l ifllem  görmüfl kaliteli çelik üreten bir kurulufltur. Diler ve Gürifl
Grubu ortakl›¤›d›r.

M‹R MÜTEAHH‹TL‹K VE T‹CARET A.fi.
Gürifl Holding bünyesinde, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetleri'ndeki toplu konut, villa, otel, ifl merkezi, yüksek katl› bina, yeralt› - ye-
rüstü garaj inflaatlar› restorasyon iflleri gerçeklefltiren inflaat firmas›d›r. Bugüne kadar üstlendi¤i projelerle alan›nda uzmanl›¤›n› kan›tlam›flt›r.

M‹RAJ TUR‹ZM VE T‹CARET A.fi.
Gürifl Holding’in turizm sektöründeki flirketidir.

MERKEZ S‹GORTA A.fi.
Gürifl Holding’in sigorta sektöründeki flirketidir.

TOPRAK MERMER SANAY‹ A.fi.
Ülkemizde bulunan baflta mermer olmak üzere her türlü maden ve tabii tafl ç›kar›lmas›, ifllenmesi, iflletilmesi, pazarlanmas› ve ticaretinin 
yap›lmas› amac›yla 1996 y›l›nda kurulmufltur. Diyarbak›r’›n Lice ilçesinde 7.500 m2 kapal› alana sahip fabrika, civar yörelerde bulunan mer-
mer ocaklar›ndan ç›kar›lan 25.000 m3 mermer blo¤unu, üstün kalite anlay›fl›yla iflleyerek y›lda 650.000 m2 mermer levha ve fayans üreti-
mi gerçeklefltirmektedir. Toprak, Demirören, Nurol, Gürifl ortakl›¤›d›r.

G ü r i fl  H o l d i n g  fi i r k e t l e r i






