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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.

41. OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
‹STANBUL 27 MAYIS 2009 ÇARfiAMBA, SAAT 14:00

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 2008 y›l›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n ortaklar›n 
bilgisine sunulmas›.

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

6. Yönetim Kurulunda y›l içinde boflalan üyeli¤e geçici olarak yap›lan ataman›n 
onaylanmas›

7. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,

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

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

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

11. Sermaye Piyasas› Kurulundan al›nan izin do¤rultusunda, esas sözleflmemizin 
‘’Sermaye ve Hisse Senetleri’’ bafll›kl› 6. maddesi hakk›nda düzenlenmifl tadil 
tasar›s› ile esas sözleflmemize ilave edilen ‘’Geçici Madde 1’’, ‘in onaylanmas›

12. fiirket bilgilendirme politikas›n›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›

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

14. Dilek ve temenniler.



6 . M a d d e  T a d i l  T a s a r › s ›  M e t n i

Eski fiekli
Madde-6
Sermaye ve Hisse Senetleri

fiirket 3794 say›l› Kanun ile de¤iflik 2499 say›l› Kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piya-
sas› Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.  fiirketin kay›tl› sermayesi 100.000.000,00 YTL
Olup her biri 1 YKR ‹tibari k›ymette 10.000.000.000 paya bölünmüfltür. fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi 64.260.000,00 YTL olup,
tamam› ödenmifltir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü¤ü zamanlarda hamiline pay ihraç ederek,  ç›ka-
r›lm›fl sermayeyi art›rmaya ve paylar›, birden fazla pay› temsil edecek flekilde birlefltirmeye yetkilidir.

Ayr›ca Yönetim Kurulu itibari de¤erin üzerinde pay ç›kar›lmas› konusunda karar alabilir.

Hisse Senetlerinin nominal de¤eri 1.000,00 TL iken 5274 say›l› TTK’da de¤ifliklik yap›lmas›na  dair kanun kapsam›nda 1 YKR (B‹R-
YEN‹KURUfi) olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle,  toplam pay say›s› azalm›fl olup her biri 1.000,00 (B‹N) TL’l›k 10 adet
pay karfl›l›¤›nda 1 YKR’luk 1 adet pay verilecektir.  Söz konusu de¤iflim ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an
haklar› sakl›d›r. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme esaslar› çerçevesinde  kayden izlenir

Yeni fiekli
Madde-6
Sermaye ve Paylar

fiirket 3794 say›l› Kanun ile de¤iflik 2499 say›l› Kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piya-
sas› Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir. 

fiirketin kay›tl› sermayesi 100.000.000,00 TL Olup her biri 1 KR ‹tibari k›ymette 10.000.000.000 paya bölünmüfltür. Sermaye
Piyasas› Kurulunca verilen kay›tl› sermaye tavan› izni, 2009–2013 y›llar› (5 y›l) için geçerlidir. 2013 y›l› sonunda izin verilen kay›t-
l› sermaye tavan›na ulafl›lamam›fl olsa dahi, 2013 y›l›ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art›r›m karar› alabilmesi için; daha ön-
ce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar› için Sermaye Piyasas› Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki almas› zorunludur. Söz konusu yetkinin al›nmamas› durumunda fiirket kay›tl› sermaye sisteminden ç›km›fl say›lacakt›r. 

fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi 64.260.000,00 TL olup, tamam› ödenmifltir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördü¤ü zamanlarda hamiline pay ihraç ederek,  ç›kar›lm›fl sermayeyi art›rmaya ve paylar›, birden fazla pay›
temsil edecek flekilde birlefltirmeye yetkilidir.

Ayr›ca Yönetim Kurulu itibari de¤erin üzerinde pay ç›kar›lmas› konusunda karar alabilir.

Hisse Senetlerinin nominal de¤eri 1.000,00 TL iken 5274 say›l› TTK’da de¤ifliklik yap›lmas›na  dair kanun kapsam›nda 1 KR (B‹R
KURUfi) olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle,  toplam pay say›s› azalm›fl olup her biri 1.000(B‹N) TL’l›k 10 adet pay karfl›l›-
¤›nda 1 KR’luk 1 adet pay verilecektir.  Söz konusu de¤iflim ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an haklar› sakl›-
d›r. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme esaslar› çerçevesinde  kayden izlenir

Geçici Madde 1

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 5083 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda Kanun”a is-
tinaden 5 May›s 2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
Yeni Türk Liras› ve Yeni Kurufl’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kald›r›lmas›na karar verilmifltir. ‹flbu esas sözlefl-
mede yer alan “Türk Liras›” ibareleri yukar›da belirtilen Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca de¤ifltirilmifl ibarelerdir.
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2007 ve 2008 y›llar›nda, ekonomik atmosferin bozulmakta oldu¤unun belirtileri görülüp hissedil-
mekte iken, a¤ustos 2008 ay›nda, ABD’de ipotek ka¤›tlar›nda bafllayan kriz, bu ülkenin finansal
sektörünü derinden sarsm›fl ve k›sa sürede AB ülkelerinin finansal sektörlerini de etkisi alt›na alm›fl-
t›r. Finansal sektörde bafllayan kriz, giderek bu ülkelerin reel sektörlerine ve geliflmekte olan ülkele-
re de yay›lm›flt›r. Ülkemiz reel sektörü bu krizin tüm a¤›rl›¤›n›, üretimde ve ihracatta ortaya ç›kan,
ani ve büyük oranl› düflmelerle yaflam›flt›r; bu süreç halen devam etmektedir.

Bu olumsuz tabloya ra¤men krizin, ihracat yapt›¤›m›z ülkelerin reel sektörlerini henüz güçlü bir fle-
kilde etkisi alt›nda almad›¤› y›l›n ilk 3 çeyre¤indeki performans›m›z sonucunda, 2008 y›l› için he-
defledi¤imiz üretim, ihracat ve finansal sonuçlara ulaflm›fl bulunuyoruz.

Güç bir dönemde elde etti¤imiz baflar›l› sonuçlar› yans›tan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Ra-
porlar› ile, Bilanço ve Gelir Tablolar›’n› inceleme ve onaylar›n›za sunuyorum.

Say›n Hissedarlar›m›z,

Finansal piyasalar›n ard›ndan reel kesime sirayet eden, Birleflmifl Milletlerin “Yüzy›l›n Krizi” olarak ta-
n›mlad›¤› küresel ekonomik kriz, finans sektörünün devlerini yutarken, reel kesime de a¤›r darbe
vurmufltur. Geliflmifl ülkelerin finansal kurumlar›n›n u¤rad›¤› büyük boyutlu kaynak erimesi, uluslar
aras› finansal piyasalardaki likiditeyi h›zla daraltm›fl, ve yükselen piyasalarda kurlar ve borsalar
%40’lar seviyesinde de¤er kaybetmifltir.

Ekonomiyi kurtarma ve canland›rma amac› ile dünya genelinde toplam 6 trilyon dolar’a yak›n kur-
tarma paketlerinin aç›klanmas›na ve Merkez Bankalar›nca koordineli olarak faizlerin h›zla düflürül-
mesine ra¤men, dünyan›n dev ekonomileri ard› ard›na durgunlu¤a girme¤e bafllam›flt›r. Al›nan ve
al›nmakta olan koordineli önlem paketlerine ra¤men, 2008 y›l›na damgas›n› vuran küresel nitelikli
krizin, olumsuz etkilerinin 2009 y›l›nda da sürdürece¤i ve ekonominin tekrar büyüme sürecine gir-
mesinin ancak 2010 y›l›nda bafllayabilece¤i ilgili bütün çevrelerce ifade edilen bir kan› olarak pay-
lafl›lmaktad›r.

2009 y›l› bafllar›nda küresel ölçekte görünen tablo flöyledir :

Üretim büyük ölçeklerde düflmüfltür, iflsizlik h›zla rekor seviyelere t›rmanmaktad›r, büyümenin itici
gücü olan finansal kaynaklar daralm›fl ve yaflanan belirsizlik sebebi ile güven ortam› sars›lm›flt›r. Kri-
zin ne yönde ve hangi h›zla geliflece¤inin belirsizli¤i sebebiyle, tüm üretici firmalar ilk önlem olarak
üretimlerini k›sarken, siparifllerini de, küçük miktarlarda  ve k›sa vadeli olarak verme¤e bafllam›fllar-
d›r. Belirsizlik devam etti¤i ve güven ortam› yeniden sa¤lanamad›¤› sürece bu uygulaman›n devam
edece¤i anlafl›lmaktad›r.

Say›n Hissedarlar,

2001 y›l› krizini arkada b›rakt›ktan sonra üretim, pazarlama, mühendislik ve yönetim stratejilerimiz-
le sa¤lad›¤›m›z geliflmelerin sonuçlar›n›, her geçen y›l artan ve sürdürebilir nitelik kazanana bir ba-

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 ›



flar› çizgisini gerçeklefltirerek ald›k. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki flirketimiz, çok say›da sana-
yileflmifl ülkenin önde gelen üretici kurulufllar› ile oluflturdu¤u Pazar a¤›, teknolojik seviyesi, tecrübe-
li ve dinamik yönetim kadrosu, rekabet gücü ve sa¤lam mali yap›s› ile, dünya standartlar›n› karfl›layan
bir yap›ya sahip olarak bu kriz dönemini karfl›lamaktad›r.

2009 y›l›n›n hem küresel ölçekte ve hem ülkemizde üretimin çok büyük oranda düflece¤i, normal ça-
l›flma flartlar›n›n geçerli olamayaca¤›, belirsizliklerin devam ederek etkili olaca¤›, fevkalade güç bir y›l
olma¤a namzet görünmektedir. Tecrübe birikimimiz, sa¤l›kl› yap›m›z ve uygulayaca¤›m›z önlem ve ta-
sarruf paketleri ile, bu dönemin olumsuz etkilerini asgari seviyede tutma¤a çal›flaca¤›z. 2009 y›l›nda
da, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, verimlilik art›r›c›, maliyet düflürücü, kalite art›r›c›, Pazar a¤›m›z› büyü-
tücü çal›flmalar›m›z› sürdürecek ve kriz sonras› büyüme stratejilerimize dönük projelerimize a¤›rl›k ve-
rece¤iz.

Say›n Hissedarlar,

Bütün olumsuzluklara ra¤men, güçlükleri aflacak güce sahip oldu¤umuza olan inanc›m› tekrar ifade
ederek bu güvenimi sizlerle paylaflmak istiyorum.

2008 y›l›nda da özverili çal›flmalar› ve ekip ruhu ile görev yaparak, karfl›laflt›¤›m›z güçlükleri birlikte
karfl›lad›¤›m›z yöneticilerimize, özveri ile çal›flan her kademedeki de¤erli çal›flanlar›m›za; bize güve-
nen, bizimle iflbirli¤i yapan, bize destek olan yurt içindeki ve yurt d›fl›ndaki bütün kurum ve kuruluflla-
ra, flahs›m ve yönetim kulumuz ad›na teflekkürlerimizi sunuyorum. Say›n heyetinizi, 2008 y›l› faaliyet-
lerimiz ve 2009 y›l› için de¤erlendirmelerimiz hakk›nda ayd›nlatm›fl bulunuyorum.

Yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›n ve elde etti¤imiz sonuçlar›n tasviplerinizi kazanaca¤› inanc› ile alaca-
¤›n›z kararlar›n, çal›flmalar›m›z› baflar›l› sonuçlara ulaflt›rabilmemizde bize ›fl›k tutmas›; 2009 y›l›n›n
ülkemize, flirketimize ve tüm mensuplar›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, dövmeha-
ne, ›s›l ifllem ve özel talafll› imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik  dövme ve iflleme fab-
rikas›d›r.

Arka aks milleri, ön dingil ve montajl› ön dingil, akson, kol, muylu tasla¤›, muhtelif diflli taslaklar›,
kardan flaft›,  istavroz, kay›c› mil ve flanfl taslaklar›, di¤er otomotiv ürünleri üreten fabrikada oto-
motiv sanayi ürünlerinin pay› % 70 'dir. Di¤er ürünler savunma sanayi, rüzgar enerjisi diflli kutu-
lar› üretimi 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 iddial›
dövme ve iflleme firmas› olmufltur. Sivil ve askeri pazarlardaki pay›n›n önümüzdeki  y›llarda da ay-
n› h›zla   büyümesi beklenmektedir.

PARSAN teknolojik geliflmeleri her an izleyip ve uygulamas› uzun y›llardan beri sürdürdü¤ü bir
politikad›r. Bu amaçla  son y›llarda sürekli araflt›rma gayreti içinde olup kurmufl oldu¤u ARGE bö-
lümü deste¤i ile yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler gelifltirmifltir. 

Yapm›fl oldu¤u modern dövme presleri ve nümerik kontrollü iflleme ve özel üretim tezgahlar› ya-
t›r›mlar› ile  PARSAN  dünyan›n geliflen rekabet ortam›nda yerini sa¤lamlaflt›rm›flt›r. Akredite mil-
li kuruluflumuz T.S.E. taraf›ndan TS EN-ISO 9001:2000 “ULUSLARARASI KAL‹TE GÜVENCES‹
S‹STEM STANDARTI“ ve BVQI firmas› taraf›ndan ISO/TS 16949-2002 ve ISO 14000 Sertifika-
lar› ile  belgelendirililmifltir.

PARSAN son y›llarda artan imalat›n sonucu olarak, hassas emniyet parçalar› da dâhil olmak üze-
re otomotiv sanayine  çok çesitli mamuller üretmistir. Geçmiflte silahl› kuvvetlerin de deste¤iyle,
çesitli tipte askeri araçlar için parça üretim hatlar› kurmufl ve yeni üretim teknikleri gelifltirmifl ve
halen üretime devam etmektedir.

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

BMC, Anadolu Isuzu, Tofafl, FNSS, Otokar, Hema Endüstri, Erkunt Tar›m Makinalar›, Alçelik (Tü-
mosan)  ve Baflak Traktör yurtiçindeki önemli müflterilerdir.

Özellikle son 20 y›lda uluslararas› rekabete aç›lan firmam›z üretiminin %70 oran›ndaki pay›n› ‹n-
giltere, Almanya,  Belçika, Brezilya, ‹talya, ‹sveç, M›s›r, Polonya, ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi
dünyan›n say›l› ülkelerinde konular›nda lider kamyon, ticari araç, ve tar›m makinalar› üreticilerine
ihraç etmektedir.

Uçak inifl tak›m› dövme parça üretimi yaparak konusunda kendisini gelifltirmesi, ulaflt›¤› teknolo-
jik seviyeyi 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 al-
mak için yeterli  imkânlara sahip oldu¤u inanc›ndad›r ve gelece¤e büyük bir umutla bakmaktad›r.

PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.
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Y ö n e t i m  K u r u l u

1
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Z‹YA ÖZKAN 
Baflkan

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

Murahhas Üye

ALPASLAN  AKTU⁄ 
Üye

BURHAN M‹REL
Üye

‹SMA‹L AYDIN GÜNTER
Üye

AHMET ‹RFAN 
SÖYLEMEZO⁄LU

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
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
AHMET ‹RFAN SÖYLEMEZO⁄LU Üye 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)
AR‹F fiER‹F GÜZELSOY Direktör (Teknik - Lojistik)
LOKMAN YAMANTÜRK Direktör ( Mali - ‹dari)
OLGUN fiAMLI Direktör (Üretim)

Raporun Dönemi 01.01.2008 - 31.12.2008

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 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Dövme Ton 17,178 18,881 -%9.02
Genel Dövme Adet 407,338 610,262 -%33.25
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 404,576 477,237 -%15.23
Zincirler Adet 0 0 %0.00
Makaralar Adet 0 0 %0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 0 7,011 -%100.00
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 %0.00
Ön Dingil Adet 24,725 22,309 %10.83
Ön Aks Adet 47,472 38,830 %22.26
Kollar Adet 43,882 33,533 %30.86
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 33,744 25,146 %34.19
Toplam ( Ton ) 17,178 18,881 -%9.02
Toplam ( Adet ) 961,737 1,214,328 -%20.80

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

Üretim Cinsi Birim 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 87,809 93,685 -%6.27
Akson Adet 19,676 22,698 -%13.31
Biyel Adet 29,337 17,395 %68.65
Di¤er Adet 622,931 669,606 -%6.97
Diflli Adet 208,764 312,387 -%33.17
Kardan çatal› Adet 379,949 280,758 %35.33
Kollar Adet 45,974 80,990 -%43.23
Krank Adet 195,835 247,835 -%20.98
Miller Adet 303,438 387,212 -%21.64
Öndingil Adet 10,257 4,800 %113.69
Priz direk Adet 48,434 49,839 -%2.82
Aks Milleri Adet 33,352 17,321 %92.55
Toplam ( Kg ) 1,985,756 2,184,526 -%9.10

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

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( TL )
Mamul cinsi 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme 24,775,204 25,523,338 -%2.93
Arka Aks fiaftlar› ve Miller 42,552,136 40,978,315 %3.84
Zincirler 0 0 %0.00
Makaralar 0 0 %0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› 0 311,150 -%100.00
Direksiyon Kutular› 0 0 %0,00
Ön Dingil 13,737,270 11,643,805 %17.98
Ön Aks 7,704,854 5,903,329 %30.52
Kollar 2,847,398 1,490,320 %91.06
Di¤er ‹fllemeli Parçalar 9,025,369 5,553,429 %62.52
Toplam 100,642,231 91,403,685 %10.11
‹adeler ( - ) 3,291,725 2,100,242 %56.73
Toplam 97,350,506 89,303,443 %9.01

F a a l i y e t l e r  ( K o n s o l i d e )
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Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

( TL )
Mamul cinsi 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Aks 4,189,255 3,847,113 %8.89
Akson 2,095,498 2,053,476 %2.05
Biyel 397,558 169,602 %134.41
Di¤er 13,878,317 11,747,489 %18.14
Diflli 7,738,886 7,773,200 -%0.44
Kardan çatal› 4,340,892 3,263,853 %33.00
Kollar 1,090,968 1,633,164 -%33.20
Krank 8,549,714 7,735,130 %10.53
Miller 3,194,570 3,367,368 -%5.13
Öndingil 2,458,441 897,726 %173.85
Priz direk 890,373 992,954 -%10.33
Aks Milleri 1,529,672 496,659 %207.99
Di¤er 0 0 %0.00
Toplam 50,354,144 43,977,734 %14.50
‹adeler ( - ) 0 0 %0.00
Toplam 50,354,144 43,977,734 %14.50

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

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( TL )
Mamul cinsi Birim 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme Adet 430,569 570,229 -%24.49
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 413,733 455,455 -%9.16
Zincirler Adet 0 0 %0,00
Makaralar Adet 0 0 %0,00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 0 7,000 -%100.00
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 %0,00
Ön Dingil Adet 24,289 22,666 %7.16
Ön Aks Adet 48,309 39,249 %23.08
Kollar Adet 42,765 33,123 %29.11
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 31,733 18,177 %74.58
Toplam 991,398 1,145,899 -%13.48
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Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Mamul cinsi Birim 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 86,147 95,575 -%9.86
Akson Adet 19,388 22,616 -%14.27
Biyel Adet 26,184 15,068 %73.77
Di¤er Adet 634,656 662,412 -%4.19
Diflli Adet 214,442 323,245 -%33.66
Kardan çatal› Adet 365,537 268,482 %36.15
Kollar Adet 45,494 88,565 -%48.63
Krank Adet 201,761 224,970 -%10.32
Miller Adet 280,109 331,024 -%15.38
Öndingil Adet 10,937 4,976 %119.80
Priz direk Adet 60,798 100,452 -%39.48
Aks Milleri Adet 34,454 12,401 %177.83
Toplam 1,979,907 2,149,786 -%7.90

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

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

‹hraç Edilen Ülkeler 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 28,577,480 25,289,273 %13.00
Güney Afrika Cum. 1,081,464 1,045,102 %3.48
Brezilya 0 0 %0.00
Çin 362,182 1,111,646 -%67.42
‹talya 1,317,875 1,368,328 -%3.69
‹sveç 43,963 982,223 -%95.52
Finlandiya 0 0 %0.00
‹spanya 455,560 130,066 %250.25
Fransa 0 481,494 -%100.00
M›s›r 3,445,811 2,553,490 %34.95
Belçika 418,518 528,149 -%20.76
‹ngiltere 195,218 341,605 -%42.85
‹ran 325,500 0 %0.00
Kanada 335 0 %0.00
Macaristan 229,136 120,866 %89.58
Pakistan 0 0 %0.00
Avusturya 0 59,717 -%100.00
‹sviçre 0 0 %0.00
Polonya 717,958 1,044,806 -%31.28
Rusya 212,894 4,311 %100.00
Serbest Bölge 105,126 0 %100.00
Di¤er Ülkeler 0 0 %0.00
Toplam 37,489,020 35,061,075 %6.92

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

‹hraç Edilen Ülkeler 2008 2007 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 4,452,989 4,804,160 -%7.31
Avusturya 2,601,080 2,156,667 %20.61
Macaristan 1,742,138 1,484,360 %17.37
‹talya 1,003,959 658,904 %52.37
‹spanya 147,206 38,268 %284.68
Toplam 9,947,372 9,142,358 %8.81
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C - SATINALMA FAAL‹YETLER‹

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
( TL )

Mal›n Cinsi 2008 2007
Hammadde 30,299,734 22,415,804
Yak›tlar 244,201 215,433
Ya¤lar 803,251 861,063
Elektrik 3,371,043 3,200,395
Kesici Tak›m 1,675,147 1,447,069
Bak›m ve Yedek Parça 1,636,961 962,568
Di¤erleri 3,456,542 4,947,251
Toplam 41,486,879 34,049,584

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

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
( TL )

Mal›n Cinsi 2008 2007
Hammadde 24,083,659 18,235,998
‹flletme malzeme ve yedekleri 1,925,352 1,965,009
Elektrik 2,567,539 2,287,824
Yak›t 1,041,581 965,706
Tamir bak›m giderleri 1,009,827 578,821
Toplam 30,627,959 24,033,358

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
( EUR )

Mal›n Cinsi 2008 2007
Hammadde 3,847,288 6,815,836
Yedek Parça 176,858 271,258
‹flletme Malzemesi 375,523 452,325
Montaj Malzemesi 0 475
Toplam 4,399,669 7,539,895

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

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
( EUR )

Mal›n Cinsi 2008 2007
Hammadde 467,920 656,367
Yedek Parça 91,573 125,279
‹flletme Malzemesi 24,722 64,045
Toplam 584,215 845,691



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

TL EURO USD
TEfiV‹KL‹-‹THAL MAK‹NA TEÇH‹ZAT 1,155,757.82 595,177.02 848,340.42
TEfiV‹KL‹-YERL‹ MAK‹NA TEÇH‹ZAT 301,850.61 155,169.35 221,778.05
D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI 1,009,167.00 529,176.17 802,639.53
TOPLAM 2,466,775.43 1,279,522.54 1,872,758.00

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

TL 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 4,975,918.78 2,654,169.68 3,874,992.73
TOPLAM 4,975,918.78 2,654,169.68 3,874,992.73
GENEL TOPLAM 7,442,694.21 3,933,692.23 5,747,750.73

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

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

2008 Y›l› Sonu 2007 Y›l› Sonu

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

‹lkokul 14 182 196 16 227 243
Lise - Enst. 42 257 299 40 293 333
Yük. Teknik Ö¤r. 57 9 66 55 10 65
Yüksek ‹dari Ö¤r. 16 0 16 16 0 16
Toplam 129 448 577 127 530 657

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

2008 Y›l› Sonu 2007 Y›l› Sonu

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

‹lkokul 0 141 141 0 163 163
Lise - Enst. 10 100 110 10 119 129
Yük. Teknik Ö¤r. 21 7 28 23 3 26
Yüksek ‹dari Ö¤r. 13 4 17 11 10 21
Toplam 44 252 296 44 295 339
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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, 2006 ve 2007 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
geliflen koflullara ba¤l› olarak uyum sa¤lanacak konularda düzenlemeler yapmay› benimsemifltir. fiirketimiz; pay sahiplerinin hak-
lar›, 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, bil-
gilendirme sorumlulu¤u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba¤l› olarak, söz konusu ‹lkelerin yürütülmesi fiirketimizin temel
amaçlar›ndand›r. fiirketimizce sürdürülen çal›flmalar bu ‹lkelerin sorumlulu¤u çerçevesinde takip edilmektedir.

2008 y›l› faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporumuz, afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, fiirketimizin  internet adresinden de (www.parsan.com) 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
Muhasebe 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 yet-
kililerle 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› dâhilinde; gerek bas›n, gerek
medya, gerekse güncellefltirilmesi yap›lmakta olan web sitesi kanal›yla pay sahiplerine ulaflt›rmak.

Dönem içinde birime 50'yi aflk›n yaz›l› ve a¤›rl›kl› olarak sözlü bilgi baflvurusu yap›lm›fl olup, baflvurular ilgili mevzuat
çerçevesinde, 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› Kanunu çerçevesinde belirlenmifl temel ortakl›k haklar›n›n yan› s›ra Kurumsal yönetim
ilkelerinin öngördü¤ü, afla¤›da yer alan haklar›n kullan›m›na azami özen gösterilmektedir. 



2008 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 ‹liflkiler 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
yay›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. 2008 y›l› içerisinde özel denetçi tayini konusunda
talep 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 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 denetçi-
lerin faaliyetlerinden dolay› ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onay› gibi önemli hususlar Genel kurul’un onay›na sunulmaktad›r. 
Genel Kurul toplant›s›ndan en az iki hafta önce genel kurula iliflkin kar da¤›t›m önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu
ve gündeme iliflkin döküman flirket merkezinde bulundurulur.

2008 y›l› içerisinde 22.04.2008 tarihinde Güzelyal›-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PEND‹K/‹STANBUL adresinde  % 70,59 nisap
ve 4.536.090.915 adet hisseyi temsil eden orta¤›n kat›l›m› ile 2007 y›l› Genel Kurulu gerçeklefltirilmifltir. Toplant›ya davet ilan›
Dünya gazetesinin 05.Nisan.2008 tarihli 10573/8488 say›l› nüshas›nda, Ça¤dafl Ulus Gazetesinin 05.Nisan.2008 Tarih ve
1860 say›l› nüshas›nda ve Türk Ticaret Sicil gazetesinin 04.Nisan.2008 tarih ve  7035 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›
taraf›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
Yönetim ‹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
belirlenmektedir. 

Bu do¤rultuda belirlenen Kar Da¤›t›m Politikam›z, fiirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu’nda pay sahip-
lerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili Tebli¤ hükmü, da¤›t›labilir kar›n en az %20’sinin nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi
suretiyle bedelsiz 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 temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak
ortaklara da¤›t›labilece¤i gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da da¤›t›labilir.
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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 iletilen
bilgi talepleri ve baflvurular titizlikle cevapland›r›ld›¤›ndan, ayr›ca bir bilgilendirme politikas› gelifltirilmesine bugüne kadar ihtiyaç
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 14 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 sunmufltur. 

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 hâkim 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 (‹stifa)
Alpaslan AKTU⁄* Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhan M‹REL Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet ‹rfan SÖYLEMEZO⁄LU Yönetim Kurulu Üyesi (Yeni Seçim)
‹smail Ayd›n GÜNTER* Yönetim Kurulu Üyesi-Ba¤›ms›z

* Alpaslan Aktu¤ ve ‹smail Ayd›n Günter ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.
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fiirketin TTK’na göre seçilmifl murak›plar›
Ramazan KARA
Yusuf DEDE
Ali Avni KILINÇ

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 Tasdik, KDV ve Di¤er Özel Amaçl› Raporlardan Sorumlu 
Kuzey YMM A.fi. / Sad›k FER‹K Kuzey YMM A.fi. / Hüseyin SALTIK
Kuzey YMM A.fi. / Mehmet KAYA 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. 

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 ilgili olduklar› konularda yap›lan toplant›lar; düzenlenen seminerler, e¤itim-
ler ve internet kanal›yla bilgilendirilmektedir

Menfaat sahipleri, 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› göz önünde bulundurmak-
tad›r. fiirket; baflar›ya ulaflmas›nda önemli rol oynayan insan kayna¤›na verdi¤i önem çerçevesinde; ‹nsan Kaynaklar› süreçlerin-
de e¤itim, performans de¤erlendirmesi, kariyer geliflimi, organizasyon ve insan kayna¤› baflar› plan›, ücret sistemi ve sosyal hak-
lar 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 bilgilendir-
me toplant›lar› düzenlenerek, sorunlar›n›n giderilmesi için ortak çal›flma gruplar› oluflturulur, taraflar aras›nda etkin iletiflim orta-
m›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. Müflteri-
lere yönelik e¤itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral›klarla yap›l›r.

16- Sosyal Sorumluluk

fiirket daha temiz bir çevre için uluslaras› standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabay› göstermektedir. Bu kapsam-
da IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi çal›flmalar›na bafllanm›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, flirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türk Milli Kültür Vakf› arac›l›¤›yla yapt›¤› ba¤›fllarla, ülkenin sosyal ve kül-
türel geliflimine 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 alt› 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  (‹stifa)

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTU⁄

Yönetim Kurulu Üyesi
Burhan M‹REL

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ‹rfan SÖYLEMEZO⁄LU ( Yeni Seçim) 

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 2 icrac›, 3 icrac› olmayan, 1’de ba¤›ms›z üye bulunmaktad›r.  
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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 üçün-
cü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar› aras›nda son iki y›l içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlam›nda do¤rudan veya do-
layl› bir menfaat iliflkisinin kurulmam›fl oldu¤unu ve son iki y›l içerisinde ba¤›ms›z denetim sürecinde yer almad›¤›n› beyan etmifl-
tir.

‹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›hrî h›s›mlar›m aras›nda son iki y›l içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlam›nda do¤rudan veya dolayl› bir menfa-
at 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›flanla-
r›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›rla-
nan y›ll›k bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, fiirket yetkililerinden ald›¤› karfl›laflt›rmal› sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n uy-
gulama 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›l-
lar›n ayn› dönemleri de karfl›laflt›rmal› olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktad›r. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrar-
lamaktad›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 sorumlulukla-
r›na ise fiirket Esas Sözleflmesi’nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan
belirlenmektedir.



22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

fiirket Yönetim Kurulu 2008 y›l› içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti
ile 17 toplant› yapm›flt›r. Yönetim Kurulu Toplant›lar›’n›n gündemi baflkan›n mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüflmesi sonu-
cu oluflturulmaktad›r. 2008 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl
aç›klanmam›flt›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara ba¤lan›rken Yönetim Ku-
rulu 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›nma-
m›flt›r. 

23- fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2008 y›l› içinde flirket ile ifllem yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek giriflimler-
de 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
düzenlenmifltir. Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki de¤erlere özen gösteren kifliler aras›ndan seçilirler.
T.C. Kanunlar›na uygun davran›rlar. Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çal›fl›rlar. Çal›flanlar birbirleriyle olan iliflkilerinde düzeyli ve
dikkatli davran›rlar. fiirketin malvarl›¤›n›n ve kaynaklar›n›n do¤ru kullan›m›n› için azami çaba gösterirler. fiirket çal›flanlar› bece-
rileri, deneyimlerini art›rmak için çaba gösterirler. Uzmanl›k alanlar› ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürle-
rini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli gelifltirmeye gayret ederler. Haiz olduklar› bu donan›m ve de¤erler ile sorumlulukla-
r›n› en iyi biçimde yerine getirirler. fiirketin harcamalar›nda gelir ve gider dengesini gözeterek maddi aç›dan titiz davran›r. Müfl-
teri ve Sat›c› memnuniyetini sa¤lama bilincinde, müflterilerle iliflkilerine özen gösterir, müflterilere en iyi hizmeti sunmak için gay-
ret gösterirler. fiirketin haz›rlad›¤›, kamuya aç›klad›¤› ve düzenleyici otoritelere sundu¤u her tür belgenin do¤ru eksiksiz ve an-
lafl›labilir olmas›na çal›fl›rlar. Güvenli, adil, fleffaf bir çal›flma ortam› haz›rlar. Denetimden sorumlu kiflilerin çal›flmalar› için gerek-
li deste¤i ve imkân› sa¤larlar. Konuflma, davran›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 etki-
li 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
gerek görülmemifltir. Denetim komitesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan iki kifliden oluflmaktad›r. Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz Alpaslan AKTU⁄ ve ‹smail Ayd›n GÜNTER denetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktad›rlar.Denetim Komi-
tesi 2008 Y›l›nda 4 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 mu-
hasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlu¤unun araflt›r›lmas› faaliyetlerinde bulunmufltur. Ayr›ca ba¤›ms›z denetim kuruluflu-
nun 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.
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Parsan Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin (Parsan - fiirket) ve ba¤l› ortakl›¤›n›n (birlikte Grup olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2008 tarihi iti-
bariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye de¤iflim
tablosunu, konsolide nakit ak›m tablosunu ve önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar›n› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal tablolarla ilgili olarak flirket yönetiminin sorumlulu¤u
fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir fle-
kilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek bi-
çimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve de-
vam 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 denetimimiz, “fiartl› görü-
flün dayana¤›” bölümünde belirtilen husus d›fl›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak ger-
çeklefltirilmifltir. 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›¤› konusunda 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 teknikle-
rinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kay-
naklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kana-
atimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol siste-
minin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi taraf›n-
dan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan
benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini 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 dayanak oluflturdu-
¤una inan›yoruz.

fiartl› görüflün dayana¤› 
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yar› mamul stoklar›n›n birim maliyetlerine iliflkin yap›lmas› gereken baz› denetim prosedürleri, Parsan’›n yeni uy-
gulamaya al›nan bilgi ifllem sisteminin (SAP) ilgili yar› mamullere  ait gereken detayda bilgi verememesi nedeniyle uygulanamam›flt›r. fiirket yö-
netimi 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yar› mamul stoklar›n›n maliyet hesaplamalar›n›n 2009 y›l›nda bilgi ifllem sisteminde tamamlanacak iyilefl-
tirmelerden sonra gerekli detayda bilgi verece¤ini belirtmifltir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ana ortakl›k Parsan’›n konsolide mali tablolarda
6,754,703 TL tutar›yla kay›tl› olan yar› mamul stoklar›n›n tafl›d›¤› de¤erler yar› mamul maliyetlerine iliflkin denetim prosedürlerini tamamlayama-
d›¤›m›z için do¤rulanamam›flt›r.

fiartl› görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, “fiartl› görüflün dayana¤›” bölümünde belirtilen husus nedeniyle ortaya ç›kabilecek düzelt-
meler d›fl›nda Parsan Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la
ait finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde
do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
A member firm of Ernst & Young Limited

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

10 Nisan 2009
‹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



Ressam Mehmet Ruhi Bey’in 
“Seferberlik Kartpostallar›”

(1880-1931)



Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun parçalanma sürecinin ve
Bat›l›laflma hareketlerinin ivme kazand›¤› Meflrutiyet
dönemlerinin tan›¤›; yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin
de karfl›lay›c›s› olan 1914 Kufla¤› ressamlar› aras›nda
yer alan Mehmet Ruhi Bey (1880-1931); II. Meflruti-
yet’in ilan› sonras›nda Halife Abdülmecit’in deste¤iy-
le kurulan Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’nin de fikir
sahibi olur. Dönemin kültür-sanat hayat›na damgas›-
n› vuran cemiyetin yay›n organ› Osmanl› Ressamlar
Cemiyeti Gazetesi’nde yaz›lar yay›mlar. 

Mehmet Ruhi Bey, sanat yaflam›nda siyasal ve top-
lumsal olaylara duyarl› bir dil gelifltirir. Tuvallerinde,
II. Meflrutiyet’in ulusalc› görüflleri ve liberal yakla-
fl›mlar›, daha sonra yeni kurulan Cumhuriyet’in cofl-
kusu görülür: “Taflç›lar”, “Demirciler”, “‹flçiler”,
“Fatih Kaymakaml›¤›”, “Gaziye ‹stikbal”, “Resmi-
geçit”,” Türk Ordusunun ‹stanbul’a Girifli”, “Ata-
türk Köylülerle” gibi bir ulusun uyan›fl seslerinin du-
yuldu¤u yap›tlara imza atar. 

Mehmet Ruhi Bey’i kendi kufla¤› olan izlenimci res-
samlar›ndan ay›ran çizgi, insan figürüne yaflayan ve
üreten bir varl›k gözüyle bakm›fl olmas›d›r. Genifl ra-
hat f›rça vurufllar›, kapsaml› figür çal›flmalar›, konu-
yu bütünsel aç›dan kavrama yetene¤iyle, kufla¤› için-
de ayr›cal›kl› bir yeri vard›r. Özellikle yöresel nitelik-
li yap›tlar›yla ça¤dafl Türk resminde “yol aç›c›” bir
kimlik tafl›r. 

Mehmet Ruhi Bey’in resme olan ilgisi Bahriye Mek-
tebi’ndeki ö¤rencilik y›llar›nda bafllar. Askeri okul-
lardaki resim dersleri bilindi¤i gibi perspektif yani
“fenn-i menaz›r” ö¤retimine dayal›d›r. “O¤lu fiemsi
Arel’in Portresi”nde, “Leblebici” de, “Bir Zeybek”
de, “Sabah Namaz›nda Dua”da, “Ka¤›thane” de ve
di¤er pek çok resminde karfl›m›za ç›kan perspektif
bilgisinin ustaca kullan›m›n›n kökeni kuflkusuz bura-
ya uzanmaktad›r. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Salva-
tore Valeri’nin ö¤rencisi olur; oryantalist bir ressam
olan ve bu ba¤lamda sat›c›lar, dilenciler gibi farkl›
kesimlerden, etnik gruplardan insanlar› tuvallerine
aktaran Valeri, folklor temas›na yönelmesinde etken
olmufltur. 

1908 sonras›n›n yeni liberal anlay›fl› do¤rultusunda
Sanayi-i Nefise’nin içe dönük siyasetinin terk edilme-
siyle ve devlet taraf›ndan sanatsal yeteneklerini Avru-
pa’da gelifltirecek ö¤rencileri seçmek üzere 1909 y›-
l›nda düzenlenen yar›flma, Mehmet Ruhi, Hikmet
Onat ve Çall› ‹brahim’e Paris yolunu açar. Onlara
Feyhaman Duran, Nam›k ‹smail, Nazmi Ziya ve Ha-

life Abdülmecit’in deste¤iyle Paris’e gönderilen Hüse-
yin Avni Lifij de kat›l›nca, Türkiye’ye döndüklerinde
1914 Kufla¤›’n› oluflturacak olan grup tamamlanm›fl
olur. Paris’e evli olarak giden ve efli Muzaffer Han›m
ile birlikte di¤er arkadafllar›na a¤abeylik/ablal›k ya-
pan Mehmet Ruhi Bey de di¤erleri gibi Paris Güzel
Sanatlar Okulu’nda Fernand Cormon’un (1845-
1924) ö¤rencisi olur. Tarihi konulu resimler yapan
akademik ressam Cormon, Ruhi Bey’in ça¤dafl tari-
hin görsel belgelerini oluflturmas›nda etkili olmufltur.

1914 y›l›nda I. Dünya Savafl›’n›n ç›kmas› üzerine ar-
kadafllar›yla birlikte yurda dönen sanatç›, 1916’daki
ilk Galatasaray Sergisi’ne bir y›l önceki Çanakkale
Savafl›’n› konu edinen resimlerle kat›l›r. 1917’de “sa-
vafl resimleri” yapmak üzere kurulan fiiflli Atölyesi’ne
kat›l›r. Burada yap›lan savafl aleyhtar› resimler kufl-
kusuz propaganda amaçl›d›r ve devlet politikas›yla
yak›ndan iliflkilidir. Ancak sanatç› kiflili¤i bu tür re-
simlerde ortaya ç›kar, konu siparifl oldu¤undan anla-
t›m öne ç›km›fl olsa da, alegorik bir dil gelifltirir. 

Sanayi-i Nefise baflta olmak üzere pek çok okulda
hocal›k yapan Mehmet Ruhi Bey, son olarak Üskü-
dar Ö¤retmen Okulu’nda resim ö¤retmenli¤i yapt›¤›
dönemde 14 Ekim 1931’de vefat eder ve Kas›mpafla
Kulaks›z Aile Kabristan›’na gömülür. Daha sonra
“Arel” soyad›n› alan iki o¤lu; fiemsi Arel ve Orhan
Arel ile gelini Mayda Arel babalar›n›n an›s›n› yaflat-
maya çal›flsalar da üzerine kapsaml› bir çal›flma ya-
p›lmam›fl, s›n›rl› say›daki eserlerini bir araya getir-
mek mümkün olmam›flt›r.   

Uzun y›llar sonra Alpaslan Aktu¤ koleksiyonunda  bir
araya gelen ve bu vesile ile yay›mlanan “Seferberlik
Kartpostallar›”, Mehmet Ruhi Bey’ den geriye kalan
özel bir bütün oluflturmaktad›r. 1914’te tasarlan›p
bas›lan bu kartlar, Çanakkale Savafl› ile bafllay›p Bi-
rinci Dünya Savafl› ve Kurtulufl Savafl› ile devam eden
y›llarda yayg›n olarak kullan›l›r. Her birinin arkas›n-
da tematik tan›mlamalar›n›n yap›ld›¤› kartlar toplam
12 adettir.

Torunu Esin Arel Tunal›gil’in titizlikle korudu¤u ai-
le arflivinden yola ç›karak, yaflam› ve sanat›na dair
baflka izler de sürmek mümkün. Zaman içinde hü-
zünle kar›fl›k keyifli bir yolculu¤a dönüflen bu çaba;
Ça¤dafl Türk resminin en önemli ustalar›ndan Meh-
met Ruhi Bey’e gecikmifl de olsa kal›c› bir selam ol-
sun...

ÖMER FARUK fiER‹FO⁄LU

1914 
Seferberlik Kartpostallar›



� Seferberlik ilan›



� Bir ahz-› asker flubesi kap›s›

� Askerlerin silah alt›na daveti



� Fifleklik al›rken



� Bir asker ailesi ile vedallafl›rken



� Ahz-› asker flubesinden merkeze hareketleri

� Ahz-› asker flubesinde toplan›fllar›



� Merkeze sevklerinde köprüden geçiflleri



� Vapur güvertesinde otururlarken



� Yolda bir yerde ist›rahat



� K›rda abdest al›rlarken



� Vesikalar›n› muayene ettirirlerken



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

Sermaye Piyasas› Kurulunun Denetim Komitesinin görevlerini belirledi¤i Tebli¤ çerçevesinde görev
yapan Komitemiz fiirketimizin 2008 hesap dönemi malî tablolar›n› incelemifl, muhasebe sistemi,
finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkin-
li¤inin gözetimini yapm›flt›r.

fiirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve ba¤›ms›z denetimi ile ilgili olarak fiirketimize ulaflan her-
hangi bir flikayetin olmad›¤› kay›tlar ve sorumlu yöneticilerle yap›lan görüflmeler sonucu tesbit edil-
mifltir.

fiirketin muhasebe ve ba¤›ms›z denetim konular›ndaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde
de¤erlendirilmesi hususunda uygulanacak yöntem  olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas›
Kanunu Mevzuat›na uygun olarak hareket edilmesi belirlenmifl ve bu kriter dikkate al›narak fiirket
çal›flanlar›n gizlilik ilkesinin gözetilmesine gerekli özeni gösterdikleri tesbit edilmifltir. 

fiirketimizin 2008 hesap dönemine iliflkin malî tablolar›n›n Türk Ticaret Kanunu, fiirket Esas
Sözleflmesi, di¤er mevzuat ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan genel kabul görmüfl
muhasebe ilkelerine uygun olarak do¤ru ve bir önceki hesap dönemi ile tutarl› bir flekilde uygu-
land›¤› tesbit edilmifltir.  2008 hesap dönemi itibariyle yeni uygulamaya al›nan geliflmifl bilgi ifllem
sistemin (SAP) yar› mamül stoklar›n›n maliyet hesaplamalar›nda detayl› bilgi veremedi¤i
görüldü¤ünden, 2009 hesap dönemi itibariyle bu eksikli¤in giderilmesi için gerekli tedbirlerin
al›nmas›, ve geliflmifl bilgi ifllem sistemi (SAP) uygulamas›na tam olarak geçilmesinin getirece¤i yük-
sek rekabet gücü ve verimlilik dikkate al›narak, çal›flmalara daha da yo¤un bir flekilde devam edilme-
si gerekti¤i kanaatine var›lm›fl;  2008 hesap dönemi malî tablolar› bu konudaki önerimizle birlikte
Yönetim Kurulunun onay›na sunulmak üzere oybirli¤i ile kabul edilmifltir.  8.4.2009.

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
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Bilanço (Konsolide)

Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›

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

VARLIKLAR 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Dönen varl›klar 63.527.031 54.747.328

Nakit ve nakit benzerleri 6 4.588.285 3.725.847
Finansal yat›r›mlar 7 - -
Ticari alacaklar
- ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar 37 2.604.142 757.355
- Di¤er ticari alacaklar 10 14.948.638 17.351.623
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 12 - -
Di¤er alacaklar 11 414.682 1.990.348
Stoklar 13 36.065.205 26.205.418
Canl› varl›klar 14 - -
Di¤er dönen varl›klar 26 4.906.079 4.716.737

Duran varl›klar 223.677.949 203.757.314

Ticari alacaklar
- ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar 37 - -
- Di¤er ticari alacaklar 10 - -

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 12 - -
Di¤er alacaklar 11 288.893 234.422
Finansal yat›r›mlar 7 993.284 993.284
Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar 16 63.383.114 54.578.633
Canl› varl›klar 14 - -
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 17 - -
Maddi duran varl›klar 18 152.539.145 142.616.748
Maddi olmayan duran varl›klar 19 1.425.105 491.605
fierefiye 20 4.803.509 4.803.509
Ertelenmifl vergi varl›¤› 35 - -
Di¤er duran varl›klar 26 244.899 39.113

Toplam varl›klar 287.204.980 258.504.642



Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›

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

KAYNAKLAR 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

K›sa vadeli yükümlülükler 23.718.216 28.379.985
Finansal borçlar 8 7.719.738 6.700.664
Di¤er finansal yükümlülükler 9 9.732 1.448.793
Ticari borçlar
- ‹liflkili taraflara borçlar 37 7.770.778 8.856.745
- Di¤er ticari borçlar 10 5.908.679 8.039.839
Di¤er borçlar 11 738.856 618.030
Finans sektörü faaliyetlerden borçlar 12 - -
Devlet teflvik ve yard›mlar› 21 - -
Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü 35 198.883 981.639
Borç karfl›l›klar› 11 264.207 72.975
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 26 1.107.343 1.661.300

Uzun vadeli yükümlülükler 29.533.125 31.055.364
Finansal borçlar 8 16.548.226 17.760.757
Di¤er finansal yükümlülükler 9 - -
Ticari borçlar 10 - 6.434
Di¤er borçlar 11 - -
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar 12 - -
Devlet teflvik ve yard›mlar› 21 - -
Borç karfl›l›klar› 11 - -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 24 4.388.825 4.136.240
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü 35 8.596.074 9.151.933
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler 26 - -

Özkaynaklar 233.953.639    199.069.293
Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar 206.339.183 176.301.340
Ödenmifl sermaye 1, 27 64.260.000 64.260.000
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi (-) -
Sermaye düzeltmesi farklar› 27 10.206.571 10.206.571
Hisse senedi ihraç primleri 7.710 7.710
Yeniden de¤erleme fonu 18, 27 65.171.584 55.693.519
Yabanc› para çevrim farklar› - -
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler 27 193.692 193.692
Geçmifl y›llar karlar› 27 46.042.742 25.856.738
Net dönem kar› 20.456.884 20.083.110

Az›nl›k paylar› 27 27.614.456 22.767.953

Toplam kaynaklar 287.204.980 258.504.642
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Gelir Tablosu (Konsolide)

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

1 Ocak - 1 Ocak - 
Sürdürülen Faaliyetler 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Sat›fl gelirleri 28 147.805.127 134.027.606
Sat›fllar›n maliyeti (-) 28 (100.033.072) (94.188.910)

Brüt kar 47.772.055 39.838.696

Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-) 29 (7.196.881) (6.553.778)
Genel yönetim giderleri (-) 29 (11.396.898) (9.307.932)
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-) 29 (252.288) -
Di¤er faaliyet gelirleri 31 1.733.023 2.296.321
Di¤er faaliyet giderleri (-) 31 (3.502.678) (2.113.071)

Faaliyet kar› 27.156.333 24.160.236

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n 
kar/zararlar›ndaki paylar 10.260.345 4.696.672

Esas faaliyet d›fl› finansal gelirler 32 5.820.429 5.131.834
Esas faaliyet d›fl› finansal giderler (-) 33 (13.757.969) (5.562.469)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar› 29.479.138 28.426.273

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gelir/gideri 35 (4.981.903) (5.157.195)
- Ertelenmifl vergi gelir/gideri 35 1.076.600 485.815

Dönem kar› 25.573.835 23.754.893

Dönem kar/zarar›n›n da¤›t›m›
Az›nl›k paylar› (5.116.951) (3.671.783)
Ana ortakl›k paylar› 20.456.884 20.083.110 
Hisse bafl›na kazanç (tam TL) 36 0,0032 0,0031

Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›



Nakit Ak›m Tablosu (Konsolide)

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
Dipnot Denetimden Geçmifl Denetimden Geçmifl

Referanslar› (Yeniden Düzenlenmifl) (Yeniden Düzenlenmifl)

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

‹flletme faaliyetlerden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi karfl›l›¤› öncesi kar 29.479.138 28.426.273    
Vergi karfl›l›¤› öncesi kar ile iflletme faaliyetlerinden
sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat

Amortisman ve itfa gideri 18, 19, 30 9.494.303 9.317.424    
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 24, 30 1.822.382 988.815    
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 10, 31 429.857 23.600    
Özkaynak yöntemi ile de¤erlenen yat›r›mlar (8.438.904) (4.696.672)    
Faiz giderleri 33 1.787.024 2.029.624    
Faiz gelirleri 32 (131.975) (8.644)    
Maddi varl›klar›n sat›fl›ndan do¤an kar 31 (515.291) (401.387)    

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden 33.926.534 35.679.033
önceki faaliyet kar›

Net iflletme sermayesindeki de¤iflim
Ticari alacaklar ve iliflkili taraflardan alacaklar 126.342 3.109.270    
Di¤er alacaklar 1.521.195 29.480    
Stoklar (9.859.787) (2.401.492)    
Di¤er dönen varl›klar 49.614 (2.210.015)    
Ticari borçlar, iliflkili taraflara (3.223.561) (16.174.973) 
borçlar ve al›nan avanslar   
Di¤er borçlar ve di¤er yükümlülükler (241.899) (247.379)    
Ödenen vergiler 35 (6.209.402) (5.306.849)    
Ödenen k›dem tazminat› 24 (1.569.797) (467.165)    

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit 14.519.239 12.009.910

Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›
Maddi ve maddi olmayan varl›k al›mlar› (10.352.336) (14.987.147)    
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl has›lat› 932.245 2.783.683    

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (9.420.091) (12.203.464)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›
Banka kredilerinin ödemeleri, net (1.632.518) 3.585.362    
Al›nan faiz 131.975 8.644
Ödenen faiz (1.787.024) (2.029.624)
Ödenen temettü (676.090) (479.707)
Ana ortakl›k d›fl› paylardan hisse al›m› (273.053) (131.572)

Finansal faaliyetlerden (kullan›lan)/sa¤lanan nakit (4.236.710) 953.103

Nakit ve nakit benzerlerinde 862.438 759.549
meydana gelen net art›fl
Dönem bafl›ndaki nakit ve 6 3.725.847 2.966.298
nakit benzerleri mevcudu

Dönem sonundaki nakit ve 6 4.588.285 3.725.847
nakit benzerleri mevcudu 
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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.

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 2008 ve 31 Aral›k 2007 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- F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Finansal tablolar›n sunum esaslar›

fiirket, 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 tutmaktad›r. Finansal tablolar fiirket’in
yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl olup Sermaye Piyasas› Kurulu'nun tebli¤lerine uygun olarak fiirket’in durumunu lay›k›yla arz ede-
bilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi tutulmufltur. Bu ba¤lamda fiirket finansal tablolar›n haz›rlan-
mas›nda 31 Aral›k 2007’ye kadar Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Stan-
dartlar› Hakk›nda Tebli¤”i esas alm›flt›r. Ancak 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (Tebli¤) uyar›nca
fiirket cari dönem finansal tablolar›n›, söz konusu Tebli¤'de öngörüldü¤ü üzere, Uluslararas› Muhasebe/ Finansal Raporlama
(UMS/UFRS) Standartlar›’na uygun olarak haz›rlam›flt›r. UFRS 1 (UFRS'nin ‹lk Uygulamas›na ‹liflkin Standart) uyar›nca karfl›laflt›r-
mal› finansal tablolar›n haz›rlanabilmesini teminen, 1 Ocak 2007 tarihli aç›l›fl bilançosundan itibaren geçmifl dönem mali tablo-
lar› yeniden düzenlemifltir. 

Finansal tablolar rayiç de¤erleri ile gösterilen arsalar d›fl›nda tarihsel maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK muhasebe standartlar›na uygun ma-
li tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n ge-
rekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 9 Nisan 2008 tarihinde yay›mlanan XI-29 numaral›
tebli¤inde belirlenen ve uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.
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SPK'n›n XI/29 say›l› tebli¤inin ilk defa uygulamas›

fiirket konsolide finansal tablolar›n› Tebli¤ uyar›nca ilk kez 31 Mart 2008 tarihi itibariyle haz›rlam›flt›r. UFRS 1 uyar›nca
UMS/UFRS'ye geçifl tarihi 1 Ocak 2007'dir. XI/25 say›l› Tebli¤'de belirlenen muhasebe ilkeleri çerçevesinde önceki dönemler-
de raporlanan toplam özkaynaklar ile XI/29 say›l› Tebli¤ uyar›nca belirlenen muhasebe ilkeleri çerçevesinde iliflikteki finansal tab-
lolarda sunulan özkaynaklar›n mutabakat› afla¤›da sunulmaktad›r.

31 Aral›k 2006 itibariyle daha evvel raporlanan ve revize edilmifl geçmifl y›l zararlar› aras›ndaki fark SPK’n›n XI/29 tebli¤ uyar›n-
ca negatif flerefiyenin geçmifl y›l zararlar›na s›n›flanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

fiirket’in Tebli¤’e göre haz›rlanm›fl 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilançosu ve bu tarihte sona eren y›la
ait konsolide gelir tablosu 10 Nisan 2009 tarihinde Parsan Yönetim Kurulu taraf›ndan yay›nlanmak üzere onaylanm›flt›r. Genel
Kurul ve baz› düzenleyici organlar›n yasal finansal tablolar› yay›mland›ktan sonra de¤ifltirme yetkileri vard›r.

2007 y›l› mali tablolar›nda yap›lan s›n›flamalar

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sunulan konsolide bilançoda SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca ve cari dönem gösterimine
uyum sa¤lamas› için birtak›m s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide bilançoda, 757.355
TL tutar›nda olan iliflkili taraflardan alacaklar ticari alacaklar hesab›na; ticari alacaklar içerisinde bulunan 1.600.413 TL tutar›nda-
ki faktoring alacaklar› di¤er alacaklar hesab›na, 15.298 TL tutar›ndaki verilen hizmet alacaklar› di¤er alacaklar hesab›na, di¤er ala-
caklar içerisinde bulunan s›ras›yla 64.870 TL ve 14.055 TL tutarlar›ndaki ifl avanslar› ve personelden alacaklar di¤er dönen var-
l›klar hesab›na; stoklar içerisinde bulunan 326.875 TL tutar›ndaki stok avanslar›, di¤er alacaklar hesab›na; finansal varl›klar içeri-
sinde bulunan 54.578.633 TL tutar›ndaki ifltirak özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar hesab›na; maddi duran varl›klar içe-
risinde bulunan 39.079 TL tutar›ndaki sabit k›ymet avans› di¤er duran varl›klar hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r. 

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide bilançoda, finansal kiralama ifllemlerinden borçlar içerisinde s›n›flanm›fl olan 617.376
TL tutar›ndaki k›sa vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlar finansal borçlar hesab›na,  8.856.743 TL tutar›nda olan iliflkili
taraflara borçlar ticari borçlar hesab›na, di¤er yükümlüklüler içerisinde bulunan 2.291 TL di¤er ticari borçlar hesab›na; al›nan
avanslar içerisinde bulunan 613.684 TL tutar›ndaki al›nan siparifl avanslar› di¤er borçlar hesab›na; borç karfl›l›klar› içerisinde bu-
lunan 981.639 TL tutar›ndaki ödenecek gelir vergisi dönem kar› vergi yükümlülü¤ü hesab›na; di¤er yükümlülükler içerisinde bu-
lunan 6,637 TL tutar›ndaki di¤er çeflitli borçlar di¤er borçlar hesab›na; finansal kiralama ifllemlerinden borçlar içerisinde olan
1.066.524 TL tutar›ndaki uzun vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlar finansal borçlar hesab›na s›n›flanm›flt›r. 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle konsolide bilançodaki, 10.616.101 TL tutar›nda öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ve 2.073.543 TL
tutar›ndaki ola¤anüstü yedekler geçmifl y›llar karlar›na s›n›flanm›flt›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren y›la iliflkin sunulan konsolide gelir tablosunda SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca ve
cari dönem gösterimine uyum sa¤lamas› için birtak›m s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r. 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren
hesap dönemine iliflkin haz›rlanm›fl konsolide gelir tablosunda 1.915.439 TL tutar›ndaki kur fark› gideri, sat›fltan indirimlerden, fi-
nansal giderlere; 4.696.672 TL tutar›ndaki ifltiraklerden sa¤lanan gelirler, di¤er faaliyet gelirlerinden, öz kaynak yöntemiyle de-
¤erlenen yat›r›mlar›n kar/zararlar›ndaki paylara; di¤er faaliyet gelirler ve karlar içerisinde bulunan 1.735.243 TL tutar›nda kur far-
k› geliri, 244.919 TL tutar›ndaki vade fark›, 8.644 TL tutar›ndaki faiz geliri, 134.273 TL  tutar›ndaki reeskont geliri, 27.590 TL
tutar›ndaki menkul k›ymet sat›fl karlar› ve 96.179 TL tutar›ndaki ifltiraklerden sa¤lanan temettü gelirleri finansal gelirler hesab›na;
di¤er faaliyet gider ve zararlar› içerisinde bulunan 1.212.596 TL tutar›ndaki kambiyo zarar› ve 149.751 TL tutar›ndaki reeskont
gideri finansal gider ve zararlar hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r.
‹fllevsel ve sunum para birimi 

31.12.2006

Daha evvel 
raporlanan Revize edilmifl Fark

Geçmifl Y›l Zararlar› (7.759.901) (6.648.444) 1.111.457



fiirket’in ifllevsel ve raporlama para birimi Türk Liras› (TL)’d›r. Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten itibaren paradan alt› s›f›r at›lmas›yla
birlikte Yeni Türk Liras› (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olarak belirlenmiflti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009 tari-
hinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin kald›r›lmas›na karar vermifltir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2008 itibariyle fiirket’in
ifllevsel ve raporlama para birimi ve geçmifl y›l karfl›laflt›rmal› tutarlar› 1 YTL = 1 TL oran› kullan›larak TL olarak sunulmufltur.

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-
bariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufl-
tur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye da-
hil 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.

Bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin genel fiyat endeksi ve ilgili katsay›lar kullan›larak cari de¤erlerine getirilmesi, fiirket'in
bilançolarda belirtilen tutarlarda varl›klar› gerçeklefltirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i anlam›na gelmemektedir. Ay-
n› flekilde, fiirket'in finansal tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynaklar› hissedarlar›na sa¤layaca¤› anlam›na da gelmemektedir. 

Önemli muhasebe de¤erlendirme, tahmin ve varsay›mlar›

Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilan-
ço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen
de¤erlendirmeler, varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönemde konsolide gelir tab-
losuna yans›t›lmaktad›rlar.

Konsolide finansal tablolara yans›t›lan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var olan veya ileride
gerçekleflebilecek tahminlerin esas kaynaklar› göz önünde bulundurularak yap›lan varsay›mlar›n bafll›calar› afla¤›daki gibidir.

a) Finansal varl›klar ve flerefiye üzerindeki de¤er düflüklüklerinin tahmini,
b) Ertelenmifl vergi varl›klar› gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmifl zararlardan faydalan-
man›n kuvvetle muhtemel olmas› durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmifl vergi varl›klar›n tutar› belirlenir-
ken gelecekte oluflabilecek olan vergilendirilebilir karlara iliflkin önemli tahminler ve de¤erlendirmeler yapmak gerekmektedir.
c) fiirket yönetimi maddi ve maddi olmayan varl›klar›n faydal› ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübe-
leri do¤rultusunda önemli varsay›mlarda  bulunmufltur.

Muhasebe politikalar›ndaki de¤ifliklikler

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket, yenilenen ve de¤ifltirilen, fiirket’in faaliyetleriyle ilgili olan ve 1 Ocak 2008’den itibaren
geçerli olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n› (UFRS) ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Birli¤i (UMSB) ve
Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRYK)’n›n yorumlar›n› incelemifltir. 2008 y›l›nda yürürlü¤e giren, an-
cak, fiirket’in operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar, de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤›da belirtilmifltir. fiir-
ket, muhasebe politikalar›n› afla¤›da yer alan de¤iflikliklerin fiirket’in konsolide finansal tablolar›na bir etkisi olmamas›ndan do-
lay› geçen y›l ile tutarl› olarak uygulam›flt›r.

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren yeni standart, var olan standartlarda de¤ifliklik ve yorumlar afla¤›da yer almakta-
d›r:

UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ‹çi ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler” (1 Mart 2007 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için geçerlidir).

Bu yorum, iflletmenin sermaye araçlar›n› baflka bir taraftan veya ortaklar›ndan geri almay› seçti¤i veya almak zorunda oldu¤u
durumlar da dahil olmak üzere, iflletmenin çal›flanlar›na iflletmenin sermaye araçlar› ile yapm›fl oldu¤u ödemelerin hisse ile öde-
me fleklinde muhasebelefltirilmesini gerektirmektedir. Bu yorum ifltiraklerin, kendi çal›flanlar›na ana ortakl›klar›n›n yapm›fl oldu-
¤u hisse bazl› ödemeleri de içermektedir. 
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UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar›” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

Bu yorum, kamu hizmeti veren (Hizmet ‹mtiyaz›) iflletmelerin kamu hizmet sözleflmelerinin esaslar›n› ve nas›l muhasebelefltirilece¤i-
ne iliflkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyap›lar›n› mülk, demirbafl ve ekipman olarak muhasebelefltirmek yerine finan-
sal varl›k ve/veya maddi olmayan varl›k olarak yans›tmalar› gerekti¤ini ifade eder. 

UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karfl›l›kl› Et-
kileflimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

UFRYK 14, UMS 19 ‘Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” kapsam›nda varl›k olarak kay›tlara al›nan tan›mlanm›fl faydan›n limiti aflan k›s-
m›n›n belirlenmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Ayr›ca bu yorum, asgari kaynak gereksinimlerinin ‘Varl›k Tavan Testi’ne olan etki-
lerini aç›klay›p, kullan›mda olan uygulamalar› standart hale getirmektedir. 

UMS 39 ”Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve De¤erlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara ‹liflkin Aç›klamalar ve Finansal Varl›kla-
r›n S›n›fland›r›lmas›” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

31 Ekim 2008 tarihinde yay›mlanan revize edilmifl UMS 39 flirketlerin finansal varl›klar›n› (ilk kayda al›n›fl esnas›nda rayiç bedel fark-
lar›n›n gelir tablosuna yans›t›lmas› kararlaflt›r›lan finansal varl›klar ve türev finansal araçlar hariç) belli koflullar alt›nda sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›flamas›na izin vermektedir. Bu de¤ifliklik ayn› zamanda
fiirket’in rayiç bedel de¤er farklar›n› gelir tablosuna yans›tt›¤› türev olmayan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar›n› veya sat›lmaya ha-
z›r finansal varl›klar›n›, e¤er finansal varl›k kredi ve alacak tan›m›na uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte finansal varl›¤›n› elde tutma
niyeti ve yetene¤i varsa, kredilere ve alacaklara s›n›flamas›na izin vermektedir. ‹lgili de¤ifliklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren
geçerlidir ve bu tarihten önce yap›lan s›n›fland›rmalara izin verilmemektedir. 

Söz konusu yeni standart, var olan standartlarda de¤ifliklik ve yorumlar›n fiirket’in faaliyetleri ile ilgili olmamalar› sebebi ile finansal
tablolar üzerinde etkileri bulunmamaktad›r.

Finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›fl, henüz yürürlü¤e girmemifl ve fiirket taraf›ndan erken uygu-
lama yoluna gidilmemifl standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤›daki gibidir:

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

De¤ifliklik, yürürlükte olan ve varl›k al›m› ile iliflkilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna yans›t›labilirli¤ini öngören uygula-
may› sona erdirmektedir. ‹liflkilendirilen varl›¤›n elde edilmesi veya inflaas› için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktiflefltirilme-
lidir. Standarda geçiflin gerekliliklerine uygun olarak, fiirket, de¤ifliklikleri ileriye dönük yapacakt›r. E¤er varsa, iliflkilendirilen varl›klar-
da borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan itibaren aktiflefltirilecektir. Bu tarihe kadar giderleflen borçlanma maliyetinde bir de¤ifliklik
yap›lmayacakt›r. 

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümsel Raporlama’n›n yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›fl aç›s› yöntemini getirmek-
tedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak da¤›l›m›na karar vermek için kul-
land›¤› bilgileri içermektedir. Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden farkl› olabilir, bu durumda iflletmeler ek bil-
giler vermeli ve farklar›n mutabakat›n› belirtmelidirler. fiirket’in farkl› operasyonal birimleri bulunmad›¤›ndan, bu standard›n fiirket
üzerinde bir etkisi olmayacakt›r.

UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k Programlar›”(1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerli-
dir).

Müflteri Ba¤›ml›l›k Uygulamalar› sat›fl ifllemlerinin farkl› bir bilefleni fleklinde muhasebeleflmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç de¤eri-
nin bir k›sm› müflteriye sa¤lanan menfaatlere da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müflteri taraf›ndan kullan›ld›kça gelir kaydedilmeli-
dir. UFRYK 13’ün, fiirket’in bu tarz bir uygulamas› olmamas› sebebiyle, fiirket’in finansal tablolar›na etkisi olmayaca¤› öngörülmekte-
dir.

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunuluflu” (De¤ifliklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için
geçerlidir).



Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yarar›n› art›rmak amac›yla UMS 1 de¤iflikli¤e tabi tutulmufltur. Özsermaye de¤iflim tablosu-
nun sadece hissedarlar ile yap›lan ifllemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna ek olarak, “Di¤er Kapsaml› Kar Zarar Tablosu” ad›nda,
tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar olarak s›n›fland›racak yeni bir finansal tablonun yay›mlanmaya bafllamas› ve yeni dö-
nemlerde bir önceki döneme ait finansal tablolar›n yeniden yorumlanmas› veya yeni muhasebe politikalar›n›n geriye dönük ola-
rak üçüncü bir kolonda geçmifl dönemlere ait etkilerinin yay›mlanmas› standartta yap›lan ana de¤iflikliklerdir. fiirket, finansal tab-
lolar›n sunulufluna iliflkin söz konusu de¤ifliklikleri SPK’n›n zorunlu raporlama format›na yapaca¤› de¤iflikliklere ba¤l› olarak uygu-
layacakt›r. 

UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödeme (De¤ifliklik) - Hakk›n Kazan›lmas› ve ‹ptal edilmesi” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

Standart iki konuya aç›kl›k getirmektedir: ‘Hakedifl Koflulu’nun tan›mlanmas› ve performans ve hizmet koflullar› haricindeki koflul-
lar için ‘Haketmeme Koflulu’ kavram›. Standart ayn› zamanda, gerek fiirket gerekse karfl› taraf (çal›flan veya hizmet sa¤layan) ta-
raf›ndan iptal edilen ödüllerin ayn› flekilde muhasebelefltirilece¤ini ifade etmektedir. UFRS 2’nin fiirket’in finansal tablolara etkisi-
nin olmayaca¤› beklenmektedir.

UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar’a ‹liflkin Yap›lan Düzenlemeler” (Revize) (1 Tem-
muz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

Revize edilmifl UFRS 3 (UFRS 3R) iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesi, flerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile birleflmenin ol-
du¤u dönemin finansal sonuçlar›n›n raporlanmas› hususlar›na çeflitli de¤ifliklikler getirmektedir. Söz konusu de¤ifliklikler, sat›n
al›m ile iliflkilendirilen maliyetlerin giderlefltirilmesini ve sat›n al›m s›ras›nda dikkate al›nan flartl› durumlarda, raporlama dönemi
sonras›nda meydana gelen rayiç de¤er de¤iflikliklerinin flerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate al›nmas›n› gerek-
tirmektedir. Revize edilmifl UMS 27 (UMS 27R) ba¤l› ortakl›¤›n hisse sahipli¤inde meydana gelen de¤iflikliklerin sermaye hare-
keti olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini tan›mlamaktad›r. Böylelikle sözkonusu sermaye hareketinin flerefiyeye veya kar zarara her-
hangi bir etkisi olmayacakt›r. 

Ayr›ca, standart ba¤l› ortakl›k zararlar›n›n ve ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebelefltirilmesi konusunda da de-
¤ifliklikler getirmektedir. ‹leriki dönemlerde yeni sat›n al›mlar›n olmas› durumunda fiirket revize edilmifl UFRS 3’ü uygulayacakt›r.

UFRS 1, “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas›” ve UMS 27 “ Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” a ya-
p›lan de¤ifliklik  (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir)

De¤ifliklik, UFRS’yi ilk defa uygulayan flirketlerin aç›l›fl bilançolar›nda ba¤l› ortakl›klardaki, müfltereken kontrol edilen iflletmelerde-
ki veya ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n maliyetini UMS 27 ‘ye uygun olarak veya tahmini maliyet de¤erleriyle belirlenmelerine olanak ta-
n›maktad›r. UMS 27’ye yap›lan de¤ifliklik ba¤l› ortakl›k, müfltereken kontrol edilen iflletmeler veya ifltiraklerden elde edilen temet-
tünün solo finansal tablolarda gelir tablosunda yans›t›lmas›n› gerektirmektedir ve bu de¤ifliklik ileriye dönük olarak uygulanacak-
t›r. UMS 32 ve UMS 1’e getirilen de¤iflikliklerin fiirket’in finansal tablolar›na etkisinin olmayaca¤› beklenmektedir.

UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat› ile ‹lgili Anlaflmalar” (1 Ocak 2009 tarihinden sonra bafllayan y›ll›k dönemler için geçerlidir) 

UFRYK 15 3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›flt›r ve geriye dönük olarak uygulanacakt›r. UFRYK 15, bir gayrimenkulün in-
flaat› için yap›lan anlaflman›n, UMS 11 “‹nflaat Sözleflmeleri” standard› veya UMS 18 “Hâs›lat” standard› kapsam›na girip girme-
di¤inin ve buna ba¤l› olarak da böyle bir gayrimenkul inflas›ndan elde edilen gelirin ne zaman muhasebelefltirilece¤inin belirlen-
mesi konusunda yol gösterir. fiirket, flu aflamada yorumun finansal tablolara etkisinin olmayaca¤› görüflündedir.

UFRYK 16, "Yurtd›fl›ndaki ‹sletmede Bulunan Net Yat›r›m ‹le ‹lgili Riskten Korunma" 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bafllayan se-
nelik dönemler için geçerlidir)

UFRYK 16 3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›flt›r ve ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. UFYRK 16 üç ana konuya aç›k-
l›k getirmektedir: Finansal tablolarda kullan›lan sunum para birimi bir iflletmenin finansal korunma muhasebesi uygulayabilmesi-
ne gerekçe oluflturmaz. Dolay›s›yla, bir ana kurulufl yaln›zca kendi finansal tablolar›nda kullan›lan para birimi ile yabanc› operas-
yonlar›nda kullan›lan para birimi fark›ndan do¤an kur farklar›n› finansal riskten korunma riski olarak adland›rabilir. Finansal riskten 
korunma arac› grup içindeki iflletme ya da iflletmelerce elde tutulabilir. Bu yorumun fiirket’in finansal tablolar›na bir etkisi olmas›
beklenmemektedir.



4
2

UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varl›klar›n hissedarlara da¤›t›m›: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dö-
nemleri için geçerli olup ileriye dönük uygulanacakt›r)’ 

Standart, hissedarlar›n teslim alaca¤› parasal veya parasal olmayan varl›klar› seçme hakk›na sahip olmalar› durumu da dahil ol-
mak üzere, karfl›l›kl› olan tüm parasal olmayan varl›klar›n da¤›t›m› için uygulanacakt›r. fiirket, yorumun finansal tablolara etkisinin
olmayaca¤› görüflündedir.

UFRYK 18: ‘Müflterilerden Varl›k Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçer-
lidir)’ 

Standard, müflterilerden al›nan maddi duran varl›klar›n, inflaat yap›m› için al›nan nakdin veya bu türde müflterilerden al›nan var-
l›klar›n muhasebelefltirilmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. fiirket, yorumun finansal tablolara etkisinin olmayaca¤› görüflünde-
dir.

UMS 32 ve UMS 1’de yap›lan de¤ifliklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Sat›labilir Finansal Araçlar”
(1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

UMS 32’ye getirilen de¤ifliklik tasfiyeden kaynaklanan sat›labilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine getiril-
di¤i takdirde, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. UMS 1’e getirilen de¤ifliklik ise, sermaye arac› olarak s›n›f-
land›r›lan sat›labilir finansal araçlar›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir.

UFRYK 9 ve UMS 39 – De¤ifliklikler, (30 Haziran 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y›ll›k dönemler için geçerlidir).

UFRYK 9 ve UMS 39’a getirilen de¤ifliklikler iflletmelerin karma (melez) finansal varl›¤› gerçe¤e uygun de¤er fark› kar zarar tab-
losuyla iliflkilendirilen finansal varl›klardan ilgili finansal varl›k kategorisine s›n›flarken sakl› türevlerin asal sözleflmeden ayr›l›p ay-
r›lmamas›na karar vermelerini gerektirmektedir.

UFRS 7 De¤ifliklik, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için
geçerlidir).

De¤ifliklik, finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri hesaplan›rken kullan›lan girdilerin kayna¤›n›n üç seviyede aç›klanmas›n› ge-
rekli k›lmaktad›r: 

•    Birinci seviye: Birbirinin ayn› varl›k ve yükümlülükler için aktif piyasada ifllem gören borsa fiyat›, 
•    ‹kinci seviye: ‹lgili varl›k ya da yükümlülü¤ün birinci seviyede belirtilen borsa fiyat›ndan baflka direk ya da indirek olarak piya-

sada gözlenebilen fiyat›n›n bulunmas›nda kullan›lan girdiler, 
•    Üçüncü seviye: Varl›k ya da yükümlülü¤ün gerçe¤e uygun de¤erinin bulunmas›nda kullan›lan piyasada gözlenebilir bir veri-
ye dayanmayan girdiler.

fiirket yönetimi, sonraki dönemlerde yürürlü¤e girecek standart ve yorumlar›n gelecek dönemlerde uygulanmas›n›n fiirket konso-
lide finansal tablolar›na önemli etkisi olmayaca¤›n› düflünmektedir.

UFRS’lerdeki iyilefltirmeler 

May›s 2008’de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve anlat›m›
daha aç›k hale getirmek için ilk toplu de¤ifliklikleri yay›nlam›flt›r. fiirket, belirtilen de¤ifliklikleri henüz uygulamaya geçirmemifl ol-
makla beraber, bu de¤iflikliklerin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayaca¤›n› öngörmektedir.

UFRS 5, “Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler” Ba¤l› ortakl›¤›ndaki kontrolü kaybedecek flekilde
bir sat›fl plan› olan bir iflletme’nin, sat›fl sonras› eski ba¤l› ortakl›¤›nda pay› kalmas› halinde bile bu ba¤l› ortakl›¤›n tüm varl›k ve
yükümlülüklerini sat›fl amaçl› olarak s›n›fland›rmas› gerekmektedir.

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu”, al›m sat›m amaçl› olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›k ve yükümlülükler, bilançoda do¤ru-
dan cari varl›klar veya k›sa vadeli yükümlülükler olarak s›n›flanamaz.
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UMS 19, “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” geçmifl hizmet maliyetleri, plan varl›klardan getiri ve k›sa ve uzun vadede çal›flanlara sa¤-
lanan fayda tan›mlar›n› de¤ifltirmifltir. Planlarda yap›lan de¤ifliklikler, gelecekteki hizmetlerle iliflkili faydalarda azalmaya sebep olur
ise kesinti olarak kaydedilir. Muhtemel borçlar›n kayd›yla ilgili referans UMS 37 ile tutarl›l›k göstermesi aç›s›ndan silinmifltir.

UMS 20, “Devlet Yard›mlar›n›n Muhasebelefltirilmesi ve Devlet Yard›mlar›n›n Kamuya Aç›klanmas›” ‹leride verilecek, s›f›r veya dü-
flük faiz oranl› kredilere, faiz yüklenmesi gerekir. Al›nan ve iskonto edilen tutar aras›ndaki fark devlet yard›m› olarak kabul edilir. Bu-
nunla birlikte, çeflitli terimler di¤er UFRS ile tutarl› olmas› için de¤ifltirilmifltir.

UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri” Borçlanma maliyetinin tan›m›, borçlanma maliyetinin parçalar› olarak düflünülen iki tip maddeyi
de kapsayacak flekilde de¤ifltirilmifl, etkin faiz oran› kullan›larak UMS 39’a uyumlu olarak hesaplanan faiz gideri fleklinde tan›mlan-
m›flt›r.

UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” Bir ana ortakl›k ba¤l› ortakl›¤›n de¤erlemesini UMS 39’a uyumlu ola-
rak rayiç de¤erden yaparsa, bu de¤erlemeyi ilgili varl›k sat›lacak varl›k olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda da devam ettirir.

UMS 28, “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar”, E¤er bir ifltirak UMS 39’a uygun olarak rayiç de¤erinden muhasebelefltirildiyse, sadece UMS
28’in gerektirdi¤i, ifltiraklerin fonlar›n› ana flirkete aktarmas›nda herhangi bir önemli s›n›rlama olup olmad›¤›n›n aç›klanmas›n› ge-
rektirir. De¤er düflüklü¤ü analizi aç›s›ndan bir ifltirakteki yat›r›m, tek bir varl›k olarak de¤erlendirilir. Dolay›s› ile yat›r›m tutar›n›n için-
de yer alan flerefiye için ayr›ca de¤er düflüklü¤ü analizi yap›lmaz.

UMS 29, “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” tarihi maliyetten de¤erlenecek aktif ve pasiflere iliflkin istisnalar
referans› de¤ifltirilmifl, ve sabit k›ymet bir örnek olarak verilmifltir. Ayr›ca baz› terimler di¤er UFRS ile tutarl›l›k için revize edilmifltir.

UMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” e¤er iflletme UMS 33 kapsam› içindeyse, hisse bafl›na kazanç, ara dönem finansal ra-
porlarda da aç›klan›r.

UMS 31, “Ortak Giriflim Paylar›n›n Mali Raporlamas›” E¤er ortak giriflim, UMS 39’ a uygun olarak, rayiç de¤erden muhasebeleflti-
rilmiflse, UMS 31 sadece giriflimcilerin ve giriflimin taahhütlerinin aç›klanmas›n› ve aktif, pasif, gelir ve giderlerin özet bir flekilde
aç›klanmas›n› gerektirir.

UMS 36, “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü”, “Rayiç de¤er eksi sat›fl maliyeti” de¤erini hesaplamak için iskonto edilmifl nakit ak›fllar› kul-
lan›ld›¤›nda kullan›lan iskonto oran› ile ilgili, “kullan›m de¤eri” hesaplamas›nda gerekli olan ek aç›klamalarla tutarl› olan ek aç›klama-
lar gerekmektedir.

UMS 38, “Maddi Olmayan Varl›klar” Promosyon faaliyetleri ve reklam harcamalar›, iflletmenin ürünlere ulaflma hakk› gerçekleflti¤in-
de veya hizmeti ald›¤›nda gider olarak kaydedilir. 

UFRS 7, “Finansal Araçlar” Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parças› olarak an›lmas›n›n kald›r›lmas›.

UMS 8, “Muhasebe Politikalar›, Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki De¤iflimler” Muhasebe politikalar›n› belirlerken, UFRS’de ta-
n›mlanan uygulama yöntemlerinin kullan›lmas› zorunludur.

UMS 10, “Raporlamadan Sonraki Olaylar” raporlama döneminin bitiflinden sonra aç›klanan temettüler yükümlülük olarak yans›t›l-
maz.

UMS 16 “Maddi Duran Varl›klar”, “Net sat›fl fiyat›”, “gerçe¤e uygun de¤er eksi sat›fl maliyeti” terimiyle yer de¤ifltirmektedir. Kirala-
mak üzere elde tutulan maddi duran varl›klar, kiralama iflleminin sonunda iflletmenin faaliyet seyri içerisinde sat›lmak için tutuldu-
¤u takdirde stoklara s›n›flan›rlar. 

UMS 18, “Has›lat”, UMS 39’da tan›mland›¤› üzere, “direkt maliyet” teriminin “ifllem maliyetiyle” de¤ifltirilmesi. 

UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme” türev ürünlerin durumlar›nda oluflan de¤iflim bir yeniden s›n›flama de¤il-
dir ve dolay›s›yla ilk kayda al›mdan sonra rayiç de¤er de¤ifliklikleri kar veya zararda yans›t›lan s›n›f›ndan ç›kart›labilir veya tekrar ge-
ri konabilir.”  Bir enstrüman›n korunma amaçl› olarak s›n›fland›r›lmas›na karar vermek için UMS 39’daki “bölüm” referans› kald›r›l-
m›flt›r. Rayiç de¤er koruma muhasebelefltirmesinin durdurulmas›nda bir borç enstrüman›n› yeniden ölçmek için revize edilmifl et-
kin faiz oran›n›n kullan›lmas› gerekmektedir. 



UMS 40, “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” gelecekte yat›r›m amaçl› olarak kullan›lmak üzere yap›lan, gelifltirme ve yat›r›mlar, ya-
t›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flan›r. Rayiç de¤er güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise, devam etmekte olan yat›r›m rayiç
de¤eri hesaplanabilir hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet de¤erinden tafl›n›r. Ayr›ca, muhasebe politikalar›nda-
ki gönüllü de¤iflikliklerin UMS 8 ile tutarl› olmas› için gereken koflullar de¤ifltirilmifl ve kira yoluyla edinilen yat›r›m amaçl› gayri-
menkulün de¤erinin ilgili yükümlülükteki art›fl kadar artmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›r.

UMS 41 “Tar›msal Faaliyetler”, vergi öncesi iskonto oran›n›n rayiç de¤er belirlenmesinde kullan›lmas›yla ilgili referans kald›r›lm›fl-
t›r. Ek dönüflümler sonucu oluflan nakit ak›fllar›n›n rayiç de¤er hesaplamas›nda kullan›lmas›n› yasaklayan madde kald›r›lm›flt›r. Ek
olarak,”sat›fl noktas› maliyetleri” teriminin yerine “sat›fl maliyetleri” terimi getirilmifltir. 

Uygulanan konsolidasyon esaslar›

Konsolide finansal tablolar Parsan’›n ve kontrolünde bulunan ba¤l› ortakl›¤› Omtafl’›n 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli
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 trans-
fer oldu¤u tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün fiirket’ten ç›kt›¤› tarihte konsolidasyondan ç›kar›lmaktad›r. Parsan
ve ba¤l› ortakl›¤› aras›ndaki gerçekleflmifl ve gerçekleflmemifl kar/zararlar dahil bütün ifllemler ve bakiyeler karfl›l›kl› olarak elimi-
ne edilmifltir. Konsolide finansal tablolar benzer ifllemler için ayn› muhasebe prensipleri kullan›larak ayn› raporlama y›l› için haz›r-
lanm›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

Parsan’›n ba¤l› ortakl›¤› Omtafl’›n sermayesine ifltirak oran›n›n %40,28 (31 Aral›k 2007 - %39,51) 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 kap-
sam›na al›nm›flt›r. 

‹fltirak

fiirket’in, özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar içerisinde s›n›fland›rd›¤› ifltiraki özkaynaktan pay alma yöntemine göre mu-
hasebelefltirilmifltir. Bu ifltirak konsolide bilançoda, maliyetine fiirket’in ifltirakin net varl›klar›ndaki pay›na al›m sonras› de¤ifliklik-
lerin eklenmesi ve varsa herhangi bir de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n düflülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu fiirket’in
ifltirakinin faaliyet sonuçlar›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 31 Aral›k 31 Aral›k

Ülke Bafll›ca faaliyetler 2008 2007
Omtafl Otomotiv Transmisyon 
Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.(Omtafl) Türkiye Dövme çelik parça üretimi % 40,28 % 39,51

Etkin sahiplik oran›

Kuruldu¤u 31 Aral›k 31 Aral›k
Ortakl›¤›n ünvan› Ülke 2008 2007

Asil Çelik San.ve Ticaret A.fi. Türkiye %21,30 %21,26
(Asil Çelik)
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Önemli muhasebe politikalar›n›n özeti 

Haz›r de¤erler

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

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.

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 alacak-
lar ise, bu durum kesinleflti¤i zaman ilgili hesaplardan silinir.

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¤er-
lenmektedir. ‹lk madde ve malzemeler hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi ile de¤erlendirilmektedir. Mamul ve yar› mamul-
lerin maliyetine direkt malzeme ve iflçilik giderleri, de¤iflken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda dahi edilmifltir. Envan-
ter de¤erleme yöntemi a¤›rl›kl› ortalama yöntemidir. 

Net gerçekleflebilir de¤er, sat›fl fiyat›ndan stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için yap›lan giderlerle pazarlama ve sat›fl giderle-
ri 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 tutul-
mam›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¤erle-
me 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 gi-
deri bulunmamaktad›r. 
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›na-
rak 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 tu-
tulmufl maliyet de¤erleri üzerinden tafl›nmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar›n aktiflefltirilebilmesi için ilgili varl›¤›n iflletmeye gele-
cekte sa¤layaca¤› ekonomik fayda tespit edilebilir olmal› ve varl›¤›n maliyeti güvenilir bir flekilde ölçülebilmelidir. Maddi olma-
yan 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
gösterilmifltir. Maddi olmayan varl›klara ait amortisman maddi olmayan varl›¤›n maliyet de¤eri üzerinden afla¤›da belirtilen tah-
mini ekonomik ömürleri baz al›narak do¤rusal ve h›zland›r›lm›fl amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›flt›r. ‹t-
fa metodu ve süresi her sene sonunda tekrar gözden geçirilmektedir. ‹tfa süreleri;

Haklar 3-15 y›l
Özel maliyetler 5 y›l
Di¤er maddi olmayan varl›klar 3-5 y›l

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. Para-
ya 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›n-
dan 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 düflük-
lü¤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 UMS'ye geçifl tarihi olan 1 Ocak 2007'ye kadar hesaplanm›fl olan
birikmifl itfa tutarlar› ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› düflüldükten sonraki de¤eriyle bilançoda tafl›n›r. fierefiye, Asil Çelik
A.fi. hisselerinin al›m›ndan kaynaklanmaktad›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›t-
maktad›r. fiirket finansal varl›¤›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u sözleflmeden do¤an hak-
lar 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 ka-
y›tlara yans›t›l›r. Söz konusu al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dili-
mi 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. 
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Borçlanma maliyetleri

Borçlanma maliyetleri genel olarak olufltu¤u tarihte giderlefltirilir. 

Finansal araçlar

Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n› art-
t›ran anlaflmalard›r. Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yü-
kümlülük için) rayiç de¤er olan ifllem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için düflülerek) hesaplan›r.

‹lk kayd› müteakip, krediler ve alacaklar ve rayiç de¤eri belirlenemeyen sermaye arac› niteli¤indeki finansal varl›klar hariç olmak
üzere, finansal varl›klar, varl›k olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç de¤erinden sat›fl durumunda ortaya ç›kacak ifllem
maliyetleri düflülmeksizin de¤erlenir. Krediler ve alacaklar efektif faiz yöntemi kullan›larak hesaplanan iskonto edilmifl maliyetle-
ri ile rayiç de¤eri ölçülemeyen sermaye arac› niteli¤indeki finansal varl›klar ise maliyet de¤erleri ile takip edilir.

Kiralama ifllemleri (kirac› olarak flirket)

Finansal kiralama

fiirket’e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, kira döneminin bafllan-
g›c›nda finansal kiralama yoluyla elde edilen mülkiyetin rayiç bedeli üzerinden veya daha düflükse, minimum kiralama yüküm-
lülü¤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 he-
saplar›na dahil edilmifltir. Finansal kiralama yoluyla al›nan varl›klar, tahmini ekonomik ömürlerine uygun olarak amortismana ta-
bi tutulur.

Ticari borçlar

fiirket’in ticari ve senetli borçlar› faturalanm›fl mal ve hizmet al›mlar› için gelecekte yap›lacak ödemelerin rayiç de¤erini temsil
eden fatura bedelleri 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 gerçeklefle-
cek 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 is-
kontolar›, 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 tab-
lolarda yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi matrahlar› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi olup, finansal raporlama amac›yla dik-
kate 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 ge-
çici farklar ile geçmifl dönemlere iliflkin tafl›nan mali zararlar için tan›mlan›r. Ertelenmifl vergi varl›¤› her bilanço döneminde göz-
den geçirilmekte ve ertelenmifl vergi aktifinin ileride kullan›lmas› için yeterli mali kar›n oluflmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlar-
da, 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 bulunma-
s› flart›yla ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

Yabanc› para cinsinden ifllemler

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 Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden ifl-
lemlerin ve bilanço kalemlerinin 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 fa-
aliyet göstermektedir. fiirket yönetimi bölümlere göre raporlama yapmay› gerektirecek farkl› türdeki ürün ve farkl› co¤rafi bölge-
ler 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› or-
talamas› 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
olaylar) finansal tablolara yans›t›lmaktad›r. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda aç›k-
lanmaktad›r.

fiarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta 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 ol-
du¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

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.
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‹liflkili taraflar

Bir taraf›n bir iflletme ile iliflkili say›lmas› için:

(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla:
(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol alt›nda bulunmas› (bu ana or
takl›klar, ba¤l› ortakl›klar ve ayn› gruptaki ba¤l› ortakl›klar› içerir);
(ii) ‹flletme üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas› veya 
(iii) ‹flletme üzerinde ortak kontrole sahip olmas›;

(b) Taraf›n, iflletmenin bir ifltiraki olmas›;
(c) Taraf›n, iflletmenin ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, iflletmenin veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›;
(e) Taraf›n, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›;
(f) Taraf›n; (d) ya da (e)' de bahsedilen herhangi bir birey taraf›ndan kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›n

da bulundurulan veya bu bireyin do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iflletme olmas›; veya
(g) Taraf›n, iflletmenin ya da iflletme ile iliflkili taraf olan bir iflletmenin çal›flanlar›na iflten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda

planlar› olmas›,

gerekmektedir. ‹liflkili taraf ifllemleri, bir bedel karfl›l›¤› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, kaynaklar›n, hizmetlerin ve yükümlülüklerin
iliflkili taraflar aras›nda transfer edildi¤i ifllemlerdir.

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 sü-
resini 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 tablo-
suna yans›t›lm›flt›r. 

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

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

‹skonto oran› %12 %11
Öngörülen maafl/tavan art›fl› %5.4 %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.

3. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur.

4. ‹fi ORTAKLIKLARI

Yoktur. 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA



fiirket’in ana faaliyet konusu tek oldu¤undan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürdü¤ünden bölümlere göre raporlama yap›lmam›fl-
t›r.

6.  NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Kasa 24.205 2.755
Banka (vadesiz mevduat) 1.645.074 1.327.898
Banka (vadeli mevduat) 2.919.006 2.394.280
Di¤er - 914

4.588.285 3.725.847

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 2.919.006 TL (31 Aral›k 2007 - 2.394.280 TL) tutar›ndaki Euro cinsinden vadeli mevduatla-
r›n vadesi 7 ile 33 gün (31 Aral›k 2007 - 3 ile 11 gün) aras›nda olup faiz oranlar› %2.00 ile %6.50 (31 Aral›k 2007 - %3,25
- %3,50) aras›nda de¤iflmektedir. 

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad›r. 

7.  F‹NANSAL YATIRIMLAR 

Sat›lmaya haz›r finansal yat›r›mlar

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

‹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 Sanayi ve Ticaret A.fi. 15.605 20,00 15.605 20,00

993.284 993.284

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 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.

8.  F‹NANSAL BORÇLAR 

a) K›sa ve uzun vadeli banka kredileri

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

K›sa vadeli banka kredileri 1.328.802 1.547.434
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› 5.880.894 4.535.854
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 510.042 617.376

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar 7.719.738 6.700.664

Uzun vadeli banka kredileri 15.722.731 16.694.233
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 825.495 1.066.524
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Toplam uzun vadeli finansal borçlar 16.548.226 17.760.757

Toplam finansal borçlar 24.267.964 24.461.421

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle k›sa ve uzun vadeli (k›sa vadeli k›s›m dahil) finansal borçlar›n döviz ve TL
cinsinden dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
K›sa vadeli Uzun vadeli K›sa vadeli Uzun vadeli 

Euro (TL karfl›l›¤›) 510.042 12.694.312 617.376 13.206.621
ABD Dolar› (TL karfl›l›¤›) - 9.734.808 1.080.052 9.089.990
TL 1.328.802 - 467.382 -

1.838.844 22.429.120 2.164.810 22.296.611

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

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
K›sa vadeli
ABD Dolar› cinsinden krediler - Libor+(%0,9)
TL krediler %18,5 -

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

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

1 y›l içinde ödenecekler 5.880.894 4.535.854
1-2 y›l içinde ödenecekler 5.519.861 4.345.125
2-3 y›l içinde ödenecekler 5.044.126 4.345.125
3-4 y›l içinde ödenecekler 4.540.075 3.965.081
4-5 y›l içinde ödenecekler 618.669 3.562.414
5 y›ldan sonra ödenecekler - 476.488

21.603.625 21.230.087

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle al›nan kredilerle ilgili olarak fiirket’in sabit k›ymetleri üzerinde  7.500.000
Euro ve  7.750.000 ABD Dolar› tutar›nda ipotek bulunmaktad›r.

b) Finansal kiralama borçlar›

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Bir seneden k›sa vadeli 510.042 617.376
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 825.495 1.066.524
Finansal kiralama borçlar›n›n 1.335.537 1.683.900
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:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
K›sa vadeli Uzun vadeli K›sa vadeli Uzun vadeli

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

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

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Bir seneden k›sa vadeli 585.029 727.193
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 886.966 1.190.817
Toplam finansal kiralama borçlar› 1.471.995 1.918.010

9. D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Faktoring borçlar› 9.732 1.448.793
9.732 1.448.793

10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari alacaklar (iliflkili taraflardan ticari alacaklar hariç)

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Ticari alacaklar 14.668.280 16.973.097
Alacak senetleri 280.358 378.526
fiüpheli alacaklar 862.938 456.681
Eksi: flüpheli alacak karfl›l›¤› (862.938) (456.681)
Toplam 14.948.638 17.351.623
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›llar itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Dönem bafl› itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤› 456.681 433.081
Cari  dönem karfl›l›¤› 429.857 23.600
Konusu kalmayan karfl›l›k (23.600) -
Dönem sonu itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤› 862.938 456.681

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, alacaklar›n vadelerine göre detay› ana hatlar›yla flöyledir :
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Vadesi geçmifl ama flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lmayan alacaklar
Vadesi gelmemifl alacak 1 aya kadar 1-2 ay 2-3 ay 3 ay üzeri Toplam

31 Aral›k 2008 8.607.097 3.318.232 700.379 506.014 1.816.916 14.948.638
31 Aral›k 2007 17.313.626 - - 2.347 35.650 17.351.623

b) Ticari borçlar (iliflkili taraflardan ticari alacaklar hariç)

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

K›sa vadeli ticari borçlar 5.908.679 8.039.839
Uzun vadeli ticari borçlar - 6.434

5.908.679 8.046.273

11. D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR 

a) K›sa vadeli di¤er alacaklar

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Verilen avanslar 360.194 326.875
Faktoring alacaklar› - 1.600.413
Di¤er çeflitli alacaklar 35.148 47.762
Verilen hizmet alacaklar› 19.340 15.298

414.682 1.990.348

b) Uzun vadeli di¤er alacaklar

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Verilen avanslar 288.893 234.422
288.893 234.422

c) K›sa vadeli di¤er borçlar 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Al›nan avanslar 731.246 613.684
Di¤er çeflitli borçlar 7.610 4.346

738.856     618.030

d) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Gider tahakkuklar› 241.310 40.905
‹hracat komisyon karfl›l›¤› 22.897 32.070

264.207    72.975



e) Uzun vadeli borç karfl›l›klar›

Yoktur.
12. F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR

Yoktur.

13. STOKLAR

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

‹lk madde ve malzeme 15.410.643 11.161.816
Yar› mamuller 10.205.577 7.747.307
Mamuller 10.441.766 7.159.615
Ticari mallar 3.538 -
Di¤er stoklar 3.681 136.680

36.065.205 26.205.418

14. CANLI VARLIKLAR

Yoktur. 

15. DEVAM EDEN ‹NfiAAK SÖZLEfiMELER‹NE ‹L‹fiK‹N VARLIKLAR

Yoktur.

16. ÖZKAYNAKLAR YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
‹fltirak tutar› Pay tutar› % ‹fltirak tutar› Pay tutar› %

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi. 63.383.114 21,30 54.578.633 21,26
63.383.114 54.578.633

fiirket, 2008 y›l›nda Asil Çelik’ten 1.818.065 TL tutar›nda temettü elde etmifltir (2007 – 698.858 TL).

fiirket, 18 Temmuz 2008 tarihinde Asil Çelik’ in halka arz çal›flmalar›n›n devam etti¤ini aç›klam›flt›r.

Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin (Asil Çelik)’in 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k
2007 tarihleri itibariyle SPK’n›n Seri: XI, No:29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”ne uy-
gun olarak düzenlenen bilanço ve bu tarihte sona eren döneme ait gelir tablolar› ekte sunulmufltur.
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Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
denetimden denetimden

geçmifl geçmifl

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Varl›klar
Cari/dönen varl›klar 211.150.002 180.893.317
Cari olmayan/duran varl›klar 204.536.469 176.721.734

Toplam varl›klar 415.686.471 357.615.051

Yükümlülükler
K›sa vadeli yükümlülükler 75.087.567 74.303.962
Uzun vadeli yükümlülükler 43.025.595 26.591.285

Özsermaye 297.573.309 256.719.804

Toplam özsermaye ve 415.686.471 357.615.051
yükümlülükler

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
denetimden denetimden

geçmifl geçmifl

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Brüt esas faaliyet kar› 91.891.767 63.040.411
Faaliyet kar› 70.079.493 45.285.283
Vergi öncesi kar 60.389.329 41.574.820

Vergiler (12.217.499) (9.187.919)

Net dönem kar› 48.171.830 32.386.901

17. YATIRIMLAR AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Yoktur.

18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Maddi varl›klar, net 140.807.836 130.055.087
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 11.731.309 12.561.661
Toplam maddi varl›klar 152.539.145    142.616.748



Yer alt› ve

yerüstü Binalar Makine, tesis Döfleme ve Di¤er maddi

Arsalar düzenleri ve cihazlar Tafl›tlar demirbafllar varl›klar Toplam

1 Ocak 2007, net bakiyeleri 51.452.381 1.272.241 7.973.310 47.921.118 177.300 1.016.140 2.725.006 112.537.496

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 de¤erleme art›fl› 17.487.876 - - - - - - 17.487.876

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

1 Ocak 2008, net bakiyeleri 68.940.257 1.725.757 7.966.992 45.515.229 149.961 2.812.446 2.944.445 130.055.087

Girifller - 289.611 2.471.795 3.181.539 108.412 987.346 2.998.704 10.037.407

Ç›k›fllar, net - - (64.639) - (8.305) - (344.010) (416.954)

Cari y›l amortisman› - (169.597) (418.018) (5.291.626) (68.189) (341.158) (2.993.934) (9.282.522)

Yeniden de¤erleme art›fl› 10.414.818 - - - - - - 10.414.818

31 Aral›k 2008 net defter de¤eri 79.355.075 1.845.771 9.956.130 43.405.142 181.879 3.458.634 2.605.205 140.807.836

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 2008 bakiyeleri

Maliyet 79.355.075 3.751.654 18.115.769 157.877.669 870.585 8.032.423 20.354.499 288.357.674

Birikmifl amortisman - (1.905.883) (8.159.639) (114.472.527) (688.706) (4.573.789) (17.749.294) (147.549.838)

31 Aral›k 2008 net defter de¤eri 79.355.075 1.845.771 9.956.130 43.405.142 181.879 3.458.634 2.605.205 140.807.836

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in arsalar› ba¤›ms›z bir de¤erleme flirketi taraf›ndan de¤erlemeye tabi tutulmufl ve ilgili ar-
salar›n peflin sat›fla yönelik piyasa de¤eri 79.355.075 TL (31 Aral›k 2007-68.940.257 TL) olarak belirlenmifltir. 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle arsalar›n yeniden de¤erlenmemifl kay›tl› de¤eri 5.688.645 TL’dir (31 Aral›k 2007 - 5.688.645 TL). Ye-
niden de¤erleme fonu sermaye art›fl›nda ve ortaklara kar da¤›t›m›nda dikkate al›nmamaktad›r. fiirket kay›tlardaki de¤er ile eks-
pertiz raporunda belirlenen tutar aras›ndaki farktan  3.683.321 TL tutar›ndaki ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünü ve ana ortakl›k
d›fl› paya ait 5.424.003 TL'yi netleyerek 65.171.584 TL’yi özkaynaklar içerisinde yeniden de¤erleme fonu olarak 31 Aral›k
2008 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 toplam 612.478 TL'yi özkaynaklar içerisinde yeniden de¤erleme fo-
nu olarak muhasebelefltirmifltir.
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19. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Di¤er maddi
Haklar Özel olmayan Toplam

maliyetler varl›klar

1 Ocak 2007, net bakiyeler 32.708 4.189 202.887 239.784
Girifller 8.673 - 377.161 385.834
Cari dönem amortisman› (16.315) (4.189) (113.509) (134.013)

31 Aral›k 2007 Net defter de¤eri 25.066 - 466.539 491.605

1 Ocak 2008, net bakiyeler 25.066 - 466.539 491.605
Girifller 1.030.545 - 114.736 1.145.281
Cari dönem amortisman› (41.077) - (170.704) (211.781)

31 Aral›k 2008 Net defter de¤eri 1.014.534 - 410.571 1.425.105

31 Aral›k 2007 bakiyeleri
Maliyet 111.749 22.853 822.608 957.210
Birikmifl amortisman (86.683) (22.853) (356.069) (465.605)

31 Aral›k 2007 Net defter de¤eri 25.066 - 466.539 491.605

31 Aral›k 2008 bakiyeleri
Maliyet 1.142.293 22.853 911.378 2.076.524
Birikmifl amortisman (127.759) (22.853) (500.807) (651.419)

31 Aral›k 2008 Net defter de¤eri 1.014.534 - 410.571 1.425.105

Günümüzde rekabet gücünü korumak ve gelifltirmek isteyen iflletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmekte-
dir. De¤iflimlere h›zl› ve ekonomik tepki verebilmek için, iflletmenin tüm fonksiyon, süreç ve kaynaklar›n›n entegre bir flekilde plan-
lanmas› ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla flirketimize üstün verimlilik ve rekabet avantaj› sa¤layaca¤›n› düflündü¤ü-
müz, tüm fonksiyon ve süreçlerimizi entegre olacak flekilde düzenleyecek ERP yaz›l›m paketi SAP R/3 sat›n al›narak 1 Ocak 2008
tarihi itibariyle canl› kullan›ma geçilmifltir. 

20. fiEREF‹YE

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

fierefiye 4.803.509 4.803.509
Toplam 4.803.509 4.803.509

21. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI 

Yoktur.

22. KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

fiirket aleyhine davalar 

31 Aral›k 2008 tarihi itibari ile fiirket aleyhine 258.753 TL tutar›nda (31 Aral›k 2007 - 181.865 TL), fiirket’in ticari faaliyetleri
ile ilgili aç›lm›fl bulunan çeflitli davalar mevcuttur. Bu davalar›n 31 Aral›k 2008 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
önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte de¤ildir.

Taahhütler ve muhtemel yükümlülükler

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 1.447.810 TL ve 258.150 USD verilen teminat mektubu bulunmaktad›r (31 Aral›k 2007 -
1.384.773 TL ve 238.411 USD). 

fiirket’in kay›tlar›, incelemeye aç›k y›llarla ilgili herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmam›flt›r. 

‹potekler

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle al›nan kredi için, bina ve araziler üzerinde 7.500.000 Euro, ve 7.750.000
ABD Dolar› tutar›nda ipotek bulunmaktad›r.

23. TAAHHÜTLER

Yoktur.

24. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 4.388.825 4.136.240
4.388.825 4.136.240

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 2008 tarihi itibariyle, 2.173 TL (31 Aral›k 2007 -
2.030 TL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.260 TL’ye yükseltilmifltir. 

fiirket yönetimi geçmifl deneyimlerinden edindi¤i bilgilere dayanarak k›dem tazminat› almaya hak kazanacak çal›flanlar›n hak
kazand›klar› menfaatleri UMS 19 uyar›nca, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlar› kullan›larak iskonto ifllemine ta-
bi tutmufl ve indirgenmifl net de¤erleri üzerinden finansal tablolar›na yans›tm›flt›r. Oluflan tüm aktüer kazanç ve kay›plar gelir
tablosuna yans›t›l›r. 

‹liflikteki finansal tablolarda belirtilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

1 Ocak bakiyesi 4.136.240 3.614.590
Dönem içinde yap›lan (1.569.797) (467.165)
ödemeler
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›k, 1.822.382 988.815
aktüeryal kazanç/kay›p dahil
Dönem sonu bakiyeleri 4.388.825 4.136.240
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25. EMEKL‹L‹K PLANLARI

Yoktur.

26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Di¤er dönen varl›klar

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Devreden KDV 3.036.988 3.728.111
‹fl avanslar› 50.136 64.871
Di¤er KDV 103.948 639.834
Gelecek aylara ait giderler 412.131 269.740
Personelden alacaklar 5.678 14.055
Peflin ödenen vergiler 1.290.857 -
Di¤er çeflitli dönen varl›klar 6.341 126

4.906.079 4.716.737

b) Di¤er duran varl›klar  

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Verilen avanslar 241.203 39.079
Gelecek y›llara ait giderler 3.696 34

244.899 39.113

c) Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Ödenecek sosyal sigorta primleri 427.701 506.477
Ödenecek vergi ve fonlar 331.232 324.462
Personele borçlar 344.073 407.194
Di¤er yükümlülükler 4.337 7.235
Di¤er ödenecek KDV - 415.932

1.107.343 1.661.300

27. ÖZKAYNAKLAR 

a) Ana ortakl›k d›fl› paylar / ana ortakl›k d›fl› kar zarar

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

1 Ocak bakiyesi 22.767.953 14.962.134
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait karlar 5.116.951 3.671.783
Ödenen temettü (676.090) (479.707)
Ana ortakl›k d›fl› paylardan al›mlar (273.053) (131.572)
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait 678.695 4.745.315
yeniden de¤erleme art›fl›
Dönem sonu itibariyle 27.614.456 22.767.953



b) Ödenmifl sermaye

fiirket’in 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle ödenmifl sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Ödenmifl sermaye 64.260.000 64.260.000
Adi hisseler beher de¤eri 1 Kurufl
Onaylanm›fl ve ihraç edilmifl olan 64.260.000.000 6.426.000.000
(adet)

c) Sermaye yedekleri

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Yeniden de¤erleme fonu 65.171.584 55.693.519
Sermaye düzeltme farklar› 10.206.571 10.206.571
Emisyon primi 7.710 7.710
Sermaye yedekleri Toplam› 75.385.865 65.907.800

d) Kar yedekleri - geçmifl y›llar kar/zararlar›

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 ola-
rak 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, temettü 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 zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal ka-
y›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal ka-
y›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal
kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›r. 

9 Ocak 2009 tarih, 1/6 say›l› SPK karar› uyar›nca; halka aç›k anonim ortakl›klar›n 2008 y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri karla-
r›n da¤›t›m esaslar›n›n belirlenmesi ile ilgili olarak paylar› borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kar da¤›t›m oran›-
n›n Seri: IV, No: 27 Tebli¤i’nin 5’inci maddesinde belirtildi¤i üzere % 20 olarak uygulanmas›na, bu da¤›t›m›n genel kurullar›nda
alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortak-
lara da¤›t›lmas› ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilmesine karar verilmifltir.

Yine an›lan karar uyar›nca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iflletmelerce da¤›t›labilir kar›n hesaplan-
mas›nda konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltirakler-
den ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›na intikal eden kar tutarlar›n›n, flirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›n-
dan karfl›lanabildi¤i sürece, genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nm›fl olmas›na bak›lmaks›z›n, da¤›tacaklar› kar tutar›n›
SPK’n›n Seri:XI, No:29 say›l› Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i çerçevesinde haz›rlay›p kamuya
ilan edecekleri finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na karar veril-
mifltir.

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 mahsubunda kullan›labilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklar›, nakit kar da¤›t›m›nda kullan›lmas› du-
rumunda kurumlar vergisine tabi olacakt›r.
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31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Yasal yedekler 193.692 193.692
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl 193.692 193.692
yedekler toplam›

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Geçmifl y›l karlar› 46.042.742 25.856.738
Geçmifl y›llar karlar› toplam› 46.042.742 25.856.738

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket'in yasal mali tablolar›ndaki geçmifl y›l zararlar› 7.430.296 TL'dir (31 Aral›k 2007 –
20.529.308 TL).

28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹

a) Net sat›fllar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k  2007

Yurtiçi sat›fllar 52.022.948 51.158.167
Yurtd›fl› sat›fllar 94.322.818 81.353.154
Di¤er gelirler 1.980.839 2.043.731
Sat›fltan iadeler (257.797) (353.149)
Sat›fl iskontolar› (263.681) (174.297)
Sat›fl gelirleri, net 147.805.127 134.027.606

b) Sat›fllar›n maliyeti
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Direkt hammadde ve  60.395.393 61.802.516
malzeme giderleri
Direkt iflçilik giderleri 15.711.065 16.106.293
Tükenme paylar› ve 7.948.182 9.121.786
amortisman giderleri
Di¤er üretim giderleri 26.710.457 9.927.068
Toplam üretim maliyeti 110.765.097 96.957.663

Yar› mamül de¤iflimi (3.318.621) (168.196)
Mamül de¤iflimi (7.413.404) (2.600.557)
Sat›fllar›n maliyeti 100.033.072 94.188.910

29. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME, PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹, GENEL  
YÖNET‹M G‹DERLER‹

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Pazarlama sat›fl ve 7.196.881 6.553.476
da¤›t›m giderleri
Genel yönetim giderleri 11.396.898 9.307.932
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 252.288 -
Toplam 18.846.067 15.861.408



a) Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

‹hracat giderleri 4.034.147 3.660.838
Personel ücretleri 1.436.173 686.702
Nakliye giderleri 334.668 386.684
Sergi ve fuar giderleri 220.245 122.234
Ambalaj giderleri 191.735 689.900
‹lan ve reklam giderleri 156.569 208.739
Seyahat giderleri 140.794 223.251
Di¤er çeflitli giderler 682.550 575.430
Toplam 7.196.881 6.553.778

b) Genel yönetim giderleri
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Personel giderleri 5.457.436 6.265.366
K›dem tazminat› giderleri 1.822.382 988.815
Amortisman giderleri 1.388.663 194.567
Dan›flmanl›k giderleri 746.865 569.100
Seyahat giderleri 259.020 151.357
Sigorta giderleri 235.502 291.134
Akaryak›t giderleri 176.056 207.323
Vergi resim ve harç giderleri 197.471 209.632
Haberleflme giderleri 135.901 176.931
Temsil ve a¤›rlama giderleri 97.908 143.237
Bak›m onar›m giderleri 93.615 81.316
Ilan ve reklam giderleri 17.283 28.143
Di¤er 768.796 1.011
Toplam 11.396.898 9.307.932

c) Araflt›rma ve gelifltirme giderleri

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Personel giderleri 96.154 -
Amortisman giderleri 152.786 -
Di¤er 3.348 -
Toplam 252.288 -

30. N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER

a) Amortisman ve itfa giderleri

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Üretim maliyeti 7.948.182 9.121.786
Genel yönetim giderleri 1.388.663 194.567
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 4.672 1.071
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 152.786 -
Toplam 9.494.303 9.317.424
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b) Personel giderleri 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Maafllar ve ücretler 5.471.676 4.907.863
Di¤er sosyal giderler 1.518.088 2.044.205
K›dem tazminat› gideri 1.822.382 988.815
Toplam 8.812.146 7.940.883

31. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER

a) Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Stok say›m fazlas› 306.783 -
Duran varl›k sat›fl kar› 515.291 401.387
Sigorta tazminat gelirleri 89.630 -
Çelik sat›fl›ndan karlar 29.947 720.142
Konusu kalmayan karfl›l›klar 23.600 -
Önceki dönem gelir ve karlar› 22.220 94.235
Di¤er 745.552 1.080.557
Toplam 1.733.023 2.296.321

b) Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Stok say›m noksan› 2.030.921 115.380
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 429.857 23.600
Ba¤›fl ve yard›mlar 291.582 254.163
Vergi ve cezalar 45.631 35.633
Önceki dönem gider ve zararlar› 45.549 1.285.568
Di¤er 659.138 398.727
Toplam 3.502.678 2.113.071

32. F‹NANSAL GEL‹RLER

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Kambiyo karlar› 5.222.309 4.620.229
‹fltiraklerden sa¤lanan gelirler 247.029 96.179
Vade fark› gelirleri 170.236 244.919
Faiz gelirleri 131.975 8.644
Menkul k›ymet sat›fl karlar› 33.402 27.590
Reeskont gelirleri 15.478 134.273
Toplam 5.820.429 5.131.834



33. F‹NANSAL G‹DERLER

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Kambiyo zararlar› 11.845.066 3.128.033
Faiz giderleri 1.787.024 2.029.624
Banka masraflar› 60.751 110.524
Teminat mektubu komisyon gideri 35.487 81.540
Reeskont giderleri 29.641 149.751
Di¤er - 62.997
Toplam 13.757.969 5.562.469

34. SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER

Yoktur.

35. VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 

a) Genel

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 yir-
mi beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›n-
ca 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.

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. 

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni yasaya göre, bir vergi mükellefinin, iliflkili kurulufllar› ile piyasa koflullar›nda
olmayan fiyatlar üzerinden ürün ya da hizmet al›m-sat›m ifllemleri yapmas› halinde ilgili karlar örtülü kar da¤›t›m› olarak nitelen-
dirilir ve söz konusu örtülü kar da¤›t›m› vergiden indirilebilir gider olarak kabul edilmez. 

fiirket’in Kas›m 2007’de yay›mlanan “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤” (Seri
No:1) kapsam›nda gerekli olan raporlamalar› kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresine kadar haz›rlamas› gerekmektedir.
Bu y›l için ilgili süre 18 A¤ustos 2008’e kadar uzat›lm›fl ve fiirket taraf›ndan bir dokümantasyon yap›lm›flt›r.

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri afla¤›daki gi-
bidir:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤› (4.981.903) (5.157.195)
Ertelenmifl vergi geliri 1.076.600 485.815

(3.905.303) (4.671.380)
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31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi afla¤›da özetlenmifltir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Cari dönem kurumlar vergisi 4.981.903 5.157.288
Peflin ödenen vergi tutar› (4.783.020) (4.175.649)

Ödenecek vergi yükümlülü¤ü 198.883 981.639

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

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Vergi öncesi kar 29.479.138 28.426.273
Geçerli olan yasal (5.895.828) (5.685.255)
kurumlar vergisi oran› %20
Kanunen kabul edilmeyen (462.952) (619.398)    
giderler 
‹ndirimler 219.417 229.900    
‹fltiraklerden ve ba¤l› 2.052.069 939.332    
ortakl›klardan sa¤lanan gelirler
Di¤er 181.991 464.041    

Gelir tablosuna yans›t›lan (3.905.303) (4.671.380)    
vergi gideri

b) Ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar› kullan›la-
rak hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir. 

Kümülatif de¤erleme                                Ertelenen vergi varl›¤›
farklar› /(yükümlülü¤ü)

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Maddi varl›klar (net) (50.645.279) (49.895.905) (10.129.056) (9.979.181)
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 4.388.825 4.136.240 877.765 827.248
Stoklar 3.276.083 - 655.217 -

(42.980.371) (45.759.665) (8.596.074) (9.151.933)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle ertelenmifl verginin hareketi afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

1 Ocak 9.151.933 8.763.447
Ertelenen vergi geliri (1.076.600) (485.815)
Yeniden de¤erleme fonundan 520.741 874.301
netlenen ertelenmifl vergi
Ertelenmifl vergi varl›¤› 8.596.074 9.151.933



36. 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
2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için hisse bafl›na kar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Net dönem kar› 20.456.884 20.083.110
A¤›rl›kl› ortalama hisse say›s› 6.426.000.000 6.426.000.000

Hisse bafl›na kazanç (tam TL) 0,0032 0,0031

37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI

‹liflkili taraflardan alacak ve borçlar 

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

a) ‹liflkili taraflardan alacaklar:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Gürifl Holding A.fi. 2.185.148 -
Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.fi. (**) 204.161 157.235
Parsat A.fi. (***) 158.828    95.708
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 260.166 609.141
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) - 52.506

2.808.303 914.590

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibari ile Asil Çelik' ten olan toplam 204.161 TL ve 157.235 TL’lik alacaklar di¤er
dönen varl›klar alt›nda, verilen avanslar içerisinde yer almaktad›r.

b) ‹liflkili taraflara borçlar 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Asil Çelik (**) 7.756.006    8.844.204
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) - 5.314
Di¤er (*) 14.772    7.227

7.770.778        8.856.745

(*) Ortaklara ait flirketler.
(**) ‹fltirakler
(***) Ortaklar
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‹liflkili taraflarla yap›lan ifllemler: 

a) Ürün ve hizmet sat›fllar›:
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 1.954.834    1.322.273
Parsat A.fi. (***) 190.201    33.199
Gürifl Holding A.fi. (*) 44.348    35.000
Di¤er (*) 17.497    20.513

2.206.880 1.410.985

b) Ürün ve hizmet al›mlar›: 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Asil Çelik (**) 53.504.725    37.277.154
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 23.251    63.474
Yaz›c› Gürifl Parsan A.fi. (**) 1.217    88.795
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) 10.442    15.084
Di¤er (*) 7.061 63.906

53.546.696    37.508.413

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

fiirket’in üst düzey yöneticilerine yap›lan ödemeler 

Üst yönetim kadrosuna 1 Ocak-31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda ödenen ücretler toplam› 2.370.103 TL’dir (1 Ocak-31 Aral›k
2007-1.886.767 TL).

38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi

fiirket'in bafll›ca finansal araçlar›, banka kredileri, nakit ve k›sa vadeli banka mevduatlar›d›r. Finansal araçlar›n ana amac› fiirket’in
operasyonlar› için finansman sa¤lamakt›r. fiirket bunlar d›fl›nda faaliyetleri sonucu olarak ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari
borçlar gibi finansal varl›k ve yükümlülüklere sahiptir. 

Kullan›lan araçlardan kaynaklanan risk, yabanc› para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. fiirket yönetimi bu riskleri afla¤›-
da belirtildi¤i gibi yönetmektedir. fiirket ayr›ca finansal araçlar›n kullan›lmas›ndan ortaya ç›kabilecek piyasa riskini de takip etmek-
tedir. 

Kredi riski

fiirket’in önemli ölçüde kredi riski yo¤unlaflmas›na sebep olabilecek finansal araçlar› bafll›ca nakit ve ticari alacaklardan oluflmak-
tad›r. fiirket’in çeflitli finansal kurulufllarda nakit ve nakit benzeri de¤erleri mevcuttur. fiirket, söz konusu riski finansal kurulufllarla
yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve söz konusu kurulufllar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmektedir. Ticari alacaklar-
dan kaynaklanabilecek kredi riski fiirket yönetiminin müflterilere uygulanan kredi tutar›n› s›n›rl› tutmas› ve gerekti¤i takdirde temi-
nat almas› sebebiyle s›n›rl›d›r. Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak
de¤erlendirilmekte ve uygun miktarda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 10).



Alacaklar
Ticari Di¤er Bankalardaki

Cari dönem alacaklar alacaklar mevduat (Not 6) 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (1) 17.552.780 414.682 4.564.080

- Azami riskin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (2) - - -
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal 

varl›klar›n net defter de¤eri 11.211.239 414.682 4.564.080
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde vadesi geçmifl
veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri - - -
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n net 
defter de¤eri 6.341.541 - -
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri - - -

- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri) 862.938 - -
- De¤er düflüklü¤ü (-)  (Not 10) (862.938) - -
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri) - - -
- De¤er düflüklü¤ü (-) - - -
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar - - -

Alacaklar
Ticari Di¤er Bankalardaki 

Önceki dönem alacaklar alacaklar mevduat (Not 6)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (1) 17.351.623 47.762 3.722.178
- Azami riskin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (2) - - -
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal 
varl›klar›n net defter de¤eri 17.313.626 47.762 3.722.178
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde vadesi geçmifl 
veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri - - -
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n net 
defter de¤eri 37.997 - -
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri - - -

- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri) 456.681 - -
- De¤er düflüklü¤ü (-)(Not 10) (456.681) - -
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri) - - -
- De¤er düflüklü¤ü (-) - - -
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar - - -

(1) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar, kredi güvenirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.
(2) Teminatlar, müflterilerden al›nan teminat mektuplar›, teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluflmaktad›r.
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Cari dönem Ticari alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl 3.318.232
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 1.206.393
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl 1.816.916
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl -
Vadesi üzerinden 5 y›ldan fazla geçmifl -

Önceki dönem Ticari alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl -
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 2.347    
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl 35.650
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl -
Vadesi üzerinden 5 y›ldan fazla geçmifl -

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.

fiirket’in 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemifl ticari ve finansal borçlar›n›n
vade da¤›l›mlar› afla¤›daki gibidir: 

Cari dönem
Sözleflme

uyar›nca    
nakit ç›k›fllar

Defter toplam› 3 aydan 3-12 ay 1-5 y›l 5 y›ldan 
Sözleflme uyar›nca vadeler de¤eri (=I+II+III+IV) k›sa (I) aras› (II) aras› (III) uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar 1.328.802 1.440.802 375.052 1.065.750 - -
Ticari borçlar

- iliflkili taraflara borçlar 7.770.778 7.770.778 7.770.778 - - -
- di¤er ticari borçlar 5.908.679 5.908.679 5.908.679 - - -

Di¤er finansal borçlar 9.732 9.732 9.732 - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 22.939.162 26.079.229 1.469.892 5.925.055 18.684.282 -

Beklenen
Defter nakit ç›k›fllar 3 aydan 3-12 1-5 y›l 5 y›ldan 

Beklenen vadeler de¤eri toplam›  k›sa ay aras› aras› uzun

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Di¤er borçlar 738.856 738.856 738.856 - - -



Önceki dönem Sözleflme 
uyar›nca  

nakit ç›k›fllar
Defter toplam› 3 aydan 3-12 ay 1-5 y›l 5 y›ldan

Sözleflme uyar›nca vadeler de¤eri (=I+II+III+IV) k›sa (I) aras› (II) aras› (III) uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar 1.547.434 1.547.434 1.547.434 - - -
Ticari borçlar - -

- iliflkili taraflara borçlar 8.856.745 8.856.745 8.856.745 - - -
- di¤er ticari borçlar 8.046.273 8.046.273 8.039.839 - 6.434 -

Di¤er finansal borçlar 1.448.793 1.448.793 1.448.793 - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 22.913.987 27.766.737 1.511.526 5.398.211 20.344.373 512.627

Beklenen 
Defter nakit ç›k›fllar 3 aydan 3-12 1-5 y›l 5 y›ldan

Beklenen vadeler de¤eri toplam› k›sa ay aras› aras› uzun

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Di¤er borçlar 618.030 618.030 618.030 - - -

Piyasa riski

a) Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarl›l›k analizi 

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.
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fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para cinslerine göre afla¤›daki gibidir:

Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem

TL karfl›l›¤›
(fonksiyonel ‹ngiliz ‹sveç ‹sviçre
para birimi) ABD Dolar› EURO Sterlini Kronu Frang›

1. Ticari alacaklar 10.784.712 93.525 4.953.778 17.436 - -
2. a. Parasal finansal varl›klar 

(kasa, banka hesaplar› dahil) 4.263.347 246.532 1.817.319 - - -
b.Parasal olmayan finansal varl›klar - - - - - -

3. Di¤er 209.654 135.000 2.566 - - -
4. Dönen varl›klar (1+2+3) 15.257.713 475.057 6.773.663 17.436 - -
5. Ticari alacaklar - - - - - -
6. a. Parasal finansal varl›klar - - - - - -

b.Parasal olmayan finansal varl›klar - - - - - -
7. Di¤er - - - - - -
8. Duran varl›klar (5+6+7) - - - - - -
9. Toplam varl›klar (4+8) 15.257.713 475.057 6.773.663 17.436 - -
10. Ticari borçlar 220.853 - 103.164 - - -
11. Finansal yükümlülükler 6.029.903 1.484.850 1.767.734 - - -
12. a. Parasal olan di¤er 

yükümlülükler - - - - - -
b. Parasal olmayan di¤er 
yükümlülükler - - - - - -

13.K›sa vadeli yükümlülükler 
(10+11+12) 6.250.756 1.484.850 1.870.898 - - -

14. Ticari borçlar 1.442.481 19.700 659.888 - - -
15. Finansal yükümlülükler 16.918.991 4.952.240 4.404.764 - - -
16. a.Parasal olan di¤er 

yükümlülükler - - - - - -
b. Parasal olmayan di¤er 
yükümlülükler - - - - - -

17. Di¤er 31.109 5.429 9.924 754 - -
18.Uzun vadeli yükümlülükler 

(14+15+16+17) 18.392.581 4.977.369 5.074.576 754 - -
19.Toplam yükümlülükler 

(13+18) 24.643.337 6.462.219 6.945.474 754 - -
20. Net yabanc› para varl›k/

(yükümlülük) pozisyonu (9-19)(9.385.624) (5.987.162) (171.811) 16.682 - -
21.Parasal kalemler net yabanc› 

para varl›k/(yükümlülük) 
pozisyonu (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a) (9.564.169) (6.116.733) (164.453) 17.436 - -

22. ‹hracat 101.265.665 5.208.480 43.454.594 164.790 - -
23. ‹thalat 11.183.861 7.601 5.064.046 18.803 - 202.820 
Önceki dönem



TL karfl›l›¤›
(fonksiyonel ‹ngiliz ‹sveç ‹sviçre 
para birimi) ABD Dolar› EURO Sterlini Kronu Frang›

1. Ticari alacaklar 10.815.877 401.675 5.943.129 79.155 - -
2 a. Parasal finansal varl›klar 

(kasa, banka hesaplar› dahil) 3. 135.785 85.000 1.775.690 - - -
2. b.Parasal olmayan 

finansal varl›klar - - - - - -
3. Di¤er 58.893 50.000 385 - - -
4. Dönen varl›klar (1+2+3) 14.010.555 536.675 7.719.204 79.155 - -
5. Ticari alacaklar - - - - - -
6. a. Parasal finansal varl›klar - - - - - -

b. Parasal olmayan finansal varl›klar - - - - - -
7. Di¤er - - - - - -
8. Duran varl›klar (5+6+7) - - - - - -
9. Toplam varl›klar (4+8) 14.010.555 536.675 7.719.204 79.155 - -
10. Ticari borçlar 3.380.629 354 1.965.429 - 105.334 -
11. Finansal yükümlülükler 5.622.228 2.388.841 1.660.592 - - -
12 a. Parasal olan di¤er 

yükümlülükler - - - - - -
b. Parasal olmayan di¤er 
yükümlülükler - - - - - -

13.K›sa vadeli yükümlülükler 
(10+11+12) 9.002.857 2.389.195 3.626.021 - 105.334 -

14. Ticari borçlar - - - - - -
15. Finansal yükümlülükler 19.826.927 6.348.485 7.269.820 - - -
16 a.Parasal olan di¤er 

yükümlülükler - - - - - -
b. Parasal olmayan di¤er 
yükümlülükler - - - - - -

17. Di¤er 49.136 17.756 8.070 - -
18.Uzun vadeli yükümlülükler 

(14+15+16+17) 19.876.063 6.348.485 7.287.576 8.070 - -
19.Toplam yükümlülükler 

(13+18) 28.878.920 8.737.680 10.913.597 8.070 105.334 -
20.Net yabanc› para varl›k/

(yükümlülük) pozisyonu(9-19)(14.868.365) (8.201.005) (3.194.393) 71.085 (105.334) -
21.Parasal kalemler net yabanc› 

para varl›k/(yükümlülük) 
pozisyonu (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a) (14.878.122) (8.251.005) (3.177.022) 79.155 (105.334) -

22. ‹hracat 76.554.187    4.703.983 41.243.203    232.741 - -
23. ‹thalat 14.189.516    11.200 8.045.365    75.584 - 235.070
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle fiirket’in vergi öncesi kar›n›n di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda, ABD Dolar›, Euro
ve ‹ngiliz Sterlini’ndeki %10 de¤ifliklik karfl›s›ndaki duyarl›l›k analizi afla¤›daki gibidir :

Döviz kuru duyarl›l›k analizi tablosu
Cari dönem

Kar/zarar Kar/zarar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n

de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

ABD Dolar›’n›n TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
1- ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü (905.438)    905.438    
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) - -
3- ABD Dolar› net etki (1+2) (905.438)    905.438    

Euro’nun TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
4- Euro net varl›k/yükümlülü¤ü (36.781)    36.781    
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-) - -
6- Euro net etki (4+5) (36.781)    36.781    

‹ngiliz Sterlini’nin TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
7- ‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü 3.657    (3.657)
8- ‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (-) - -
9- ‹ngiliz Sterlini varl›klar› net etki (7+8) 3.657    (3.657)

Toplam (3+6+9) (938.562) 938.562

Döviz kuru duyarl›l›k analizi tablosu
Önceki dönem

Kar/zarar Kar/zarar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n

de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

ABD Dolar›’n›n TL karfl›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde:
1- ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü (955.171) 955.171
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) - -
3- ABD Dolar› net etki (1+2) (955.171) 955.171

Euro’nun TL karfl›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde:
4- Euro net varl›k/yükümlülü¤ü (546.305) 546.305    
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-) - -
6- Euro net etki (4+5) (546.305) 546.305    

‹ngiliz Sterlini’nin TL karfl›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde:
7- ‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü 16.534    (16.534)    
8- ‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (-) - -
9- ‹ngiliz Sterlini varl›klar› net etki (7+8) 16.534    (16.534) 

Toplam (3+6+9) (1.484.942) 1.484.942



b) Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarl›l›k analizi

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 yer-
li ve uluslararas› piyasalarda faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerden etkilenmektedir. 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 yüküm-
lülüklerin faiz oranlar› ilgili notlarda belirtilmifltir.

Afla¤›daki tabloda Libor ve Euribor oranlar›ndaki 100 baz puanl›k bir art›fl›n, vergi öncesi kar seviyesinde, fiirket’in 31 Aral›k
2008’den (31 Aral›k 2007) sonraki ilk raporlama dönemi olan 31 Mart 2009 (31 Mart 2008) tarihi itibariyle krediler üzerinde-
ki etkisi gösterilmektedir.

31 Aral›k 2008
Art›fl Vergi öncesi kara etkisi

Libor 100 baz puan (194.232)
Euribor 100 baz puan (278.882)

31 Aral›k 2007
Art›fl Vergi öncesi kara etkisi

Libor 100 baz puan (63.420)
Euribor 100 baz puan (29.850)

1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal Araçlar” standard› kapsam›nda, fiirket’in faiz pozisyonu tablosu afla¤›da-
ki gibidir: 

Faiz pozisyonu tablosu Cari dönem Önceki dönem

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar Gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan varl›klar - -

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - -

Finansal yükümlülükler 1.328.802 1.547.434

De¤iflken faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar - -
Finansal yükümlülükler 22.939.162 22.913.986

Sermaye yönetimi

fiirket’in sermaye yönetimi politikas›n›n (stratejisinin) amac›, flirket operasyonlar›n› devam›n› sa¤layacak güçlü sermaye oran›na
ulaflmak ve hissedarlara sa¤lanacak fayday› en üst düzeye ç›kartmakt›r. fiirket, sermayesini piyasalar›n durumu, ekonomik geliflme-
ler ve büyüme stratejisine göre yönetir. Kar pay› da¤›t›mlar› SPK’n›n kar da¤›t›m› ile ilgili hükümleri uyar›nca yap›l›r.
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39. Finansal araçlar (gerçe¤e uygun de¤er aç›klamalar› ve finansal riskten korunma muhasebe-
si çerçevesindeki aç›klamalar)

Finansal araçlar›n rayiç de¤eri

Rayiç de¤erleri tahmin edilebilir finansal araçlar›n, rayiç de¤erlerinin tahmini için afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

Finansal varl›klar

Baz› finansal varl›klar›n rayiç de¤erleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer almaktad›r. Bu varl›klar, maliyet bedelleri ile fi-
nansal tablolarda yer al›p nakit ve nakit benzeri de¤erleri, bunlar›n üzerindeki faiz tahakkuklar›n› ve di¤er k›sa vadeli finansal var-
l›klar› içermektedir ve k›sa vadeli olmalar›ndan dolay›, rayiç de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Tica-
ri alacaklar›n reeskont ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u dü-
flünülmektedir.

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yaklaflt›¤› dü-
flünülmektedir. 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 rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri
ifade etti¤i düflünülmektedir. Reeskont karfl›l›¤› düflüldükten sonra kalan ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n
oldu¤u öngörülmektedir.

40. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yaflanmakta olan global ekonomik durgunluk nedeniyle Parsan Ocak ay›nda 9 gün, fiubat ay›nda 12 gün ve Mart ay›nda da 12
gün üretime ara vermifltir. fiirket’in ba¤l› ortakl›¤› Omtafl ise Ocak ay›nda 11 gün, fiubat ay›nda 15 gün ve Mart ay›nda da 16
gün üretime ara vermifltir. 

41. Finansal tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve
anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar

Yoktur.
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31.12.2008 / SPK                      31.12.2008 / YASAL
A- DÖNEM KARININ DA⁄ITIMI
3- Dönem kar› 24,362,187.00 15,648,199.90
4- Ödenecek Vergiler -3,905,303.00 -2,964,775.13

- Kurumlar Vergisi -3,905,303.00 -2,964,775.13
- Gelir Vergisi Kesintisi 0.00 0.00
- Di¤er Vergi ve Benzerleri 0.00 0.00

5- Net Dönem Kar› 20,456,884.00 12,683,424.77
6- Geçmifl Y›llar Zararlar› 0.00 -7,430,296.31
4- Birinci Tertip Yasal Yedek (Yasal Kay›tlar) -262,656.42 -262,656.42

- Da¤›t›ma Tabi Tutulmayacak ‹fltirak Dönem Kar› 0.00 0.00
NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI 20,194,227.58 4,990,472.04
Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›fllar 291,582.00

1. Temettünün Hesaplanaca¤› Ba¤›fllar Eklenmifl Net Da¤›t›labilir Dönem Kar› 20,485,809.58
5- Ortaklara Birinci Temettü -4,828,883.67

Adi Hisse Senedi Sahiplarine -4,828,883.67
% 20 yasal kay›tlardan karfl›lanam›yor.
‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine

6- Memur ve ‹flçilere Temetü
7- Yönetim Kuruluna Temettü 0.00
8- Ortaklara ‹kinci Temettü 0.00

-  Adi Hisse Senedi Sahiplarine
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine

9- ‹kinci Tertip Yasal Yedek -963.900
10- Statü Yedekleri
11- Özel Yedekler

OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK -14,401,443.91
B- YEDEKLERDEN DA⁄ITIM -8,023,116.33
1- Ortaklara Pay

- Adi Hisse Senedi Sahiplarine -8,023,116.33
‹kinci Tertip Yasal Yedek
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine

2- Memur ve ‹flçilere Pay
3- Yönetim Kuruluna Pay
C- H‹SSE BAfiINA KAR 
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) 0.7582
- Adi Hisse Senedi Sahiplarine ( YTL ) 75.82

2- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
D- H‹SSE BAfiINA KAR PAYI
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (1 YTL)

Adi Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) 0.07515
Adi Hisse Senedi Sahiplarine ( YTL ) 7.515

2- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)

fiirketimizin, 2008 Y›l›na iliflkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu

ve di¤er yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde haz›rlanan Bilânço ve Gelir Tablolar› ile Esas Sözleflmemizin ilgili kâr da¤›t›m maddesi dikkate alarak haz›rlanan Kon-

solide Kar Da¤›t›m Tablosu incelendi ve 

a) fiirketimizin 2008 y›l› faaliyetlerini içeren, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve di¤er yasal mevzuat hükümlerine göre

haz›rlanan mali tablolar›nda, vergi öncesi kardan vergi karfl›l›klar› düflüldükten sonra 12.683.424,77 TL net dönem kar›n›n bulundu¤u bu kardan 1. tertip yasal

yedek akçe ve geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesi sonras›nda Net Da¤›t›labilir Dönem Kar›n›n 4.990.472,04 TL oldu¤u,

b) fiirketimizin 2008 y›l› faaliyetlerini içeren, denetimden geçmifl, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) Seri:IV No:27 ‘’SPK’na tabi olan Halka Aç›k Anonim

Ortakl›klar›n Temettü ve Temettü Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Easaslar Tebli¤i’’ uyar›nca, Seri:XI, No:29 say›l› ‘’Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›’’

tebli¤ine göre konsolide olarak haz›rlanan mali tablolar›nda;  vergi öncesi kardan vergi karfl›l›klar› düflüldükten sonra 20.456.884,00 TL net dönem kar›n›n bulun-

du¤u, bu kardan 1. tertip yasal yedek akçe düflülmesi,  vergi muafiyetine haiz vak›f ve derneklere yap›lan ba¤›fllar›n ilavesi sonras›nda Net Da¤›t›labilir Dönem

Kar›n›n 20.194.227,58 TL oldu¤u görülerek: SPK’n›n ‘’Seri:IV No:27 ’SPK’na tabi olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Temettü ve Temettü Avans› Da¤›t›m›nda

Uyacaklar› Easaslar Tebli¤i’ne göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden hesaplanan tutar›n tamam› (Asgari Kar Da¤›t›m Tutar›), yasal kay›tlarda yer alan net

da¤›t›labilir kardan karfl›lanamad›¤› takdirde, yasal kay›tlarda mevcut olan k›s›m 1. temettü olarak da¤›t›l›r’’ hükmü do¤rultusunda 

1- Yasal kay›tlara göre oluflan Net dönem kar› üzerinden %5 oran›nda hesaplanan 262.656,42 TL ‘nin 1. Yasal yedek Akçe olarak ayr›lmas›na,

2- Dönem içinde vergi muafiyetine haiz vak›f ve derneklere yap›lan 291.582,00 TL ba¤›fl tutar›n›n 1. Temettü pay›n›n hesab›nda kara eklenmesine,

3- Yasal kay›tlarda mevcut olan 4.990.472,04 TL Net da¤›t›labilir dönem kar›ndan 2. Yasal Yedek Akçe düflüldükten sonra  ortaklara 4.828.883,67 TL ve

Da¤›t›lmas› öngörülen di¤er kaynaklardan (Sermaye Enflasyon Düzeltme olumlu Farklar›, Emisyon Primi)  8.023.116,33 TL olmak üzere toplam 12.852.000,00TL

‘nin bedelsiz hisse fleklinde Temettü olarak da¤›t›lmas›na, temettü da¤›t›m teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ödenecek temettünün bedelsiz hisse senedi

olarak da¤›t›lmak suretiyle sermayeye ilave edilmesine,

4- 963.900 TL’nin 2. Tertip Yedek Akçe olarak ayr›lmas›na,  (1.temettü – 2. Yasal Yedek 161.588,37 TL, Yedeklerden Da¤›t›m – 2. Yasal Yedek 802.311,63 TL)

5- 14.401.443,91 TL’nin Ola¤anüstü Yedek akçe olarak ayr›lmas›na, (SPK Konsolide Kar Da¤›t›m)

6- Kar da¤›t›m›n›n yasal süresi içinde yap›lmas›na, ve durumun Genel Kurulun Tasviplerine sunulmas› ile ilgili olarak yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan 27.04.2009

Tarih ve 2009/04-6-1No'lu karar› tasviplerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla

Yönetim Kurulu
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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
Ali Avni KILINÇ-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 :

31.01.2008 31.07.2008
29.02.2008 29.08.2008
31.03.2008 30.09.2008
30.04.2008 31.10.2008
30.05.2008 28.11.2008
30.06.2008 31.12.2008

Y›l içinde dört say›m yap›lm›fl ve nakit mevcudunun 
kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

Yukar›daki tarihlerde yap›lan incelemelerde mevcut  
k›ymetlerin varl›¤› ve kay›tlara uygun oldu¤u tespit
edilmifltir.

DENETÇ‹

AL‹ AVN‹ KILIÇ

DENETÇ‹

RAMAZAN KARA

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

PARSAN Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin 01.01.2008/31.12.2008 dönemi hesap ve ifllemlerini, Türk
Ticaret Kanunu , Ortakl›¤›n Esas Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Standartlar›na
göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n an›lan tari-
hteki gerçek mali durumunu 01.01.2008 -31.12.2008 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait gerçek faaliyet
sonuçlar›n› yans›tmaktad›r.

DENETÇ‹

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

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 alanlar›
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 pro-
jelerin tasar›m ve yap›m›n› üstlenmektedir. Bugün ülkemizde gerçeklefltirilmifl ve gerçeklefltirilmekte olan birçok dev projede Gürifl ‹nflaat'›n im-
zas› 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 konu-
larda 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 Tür-
kiye 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 pazar-
lanmaktad›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 bün-
yesine 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 yüksek ala-
fl›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 or-
takl›¤›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› - yerüs-
tü 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 üretimi
gerçeklefltirmektedir. Toprak, Demirören, Nurol, Gürifl ortakl›¤›d›r.

BELEN ELEKTR‹K ÜRET‹M A.fi.
2002 y›l›nda, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmas›, iflletmeye al›nmas›, kiralanmas›, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin
ve/veya kapasitesinin müflterilere sat›fl› amac›yla kurulmufltur. projeleri aras›nda bulunan Belen Rüzgar Enerji Santrali için 09.11.2006 tari-
hinde 49 y›l süreli üretim lisans› al›nm›flt›r. Belen Rüzgar Enerji Santrali; Hatay ili, Belen ilçesi s›n›rlar› içinde olup toplam gücü 30MW’dir.
Öngörülen y›ll›k üretim miktar› 95.700.000 kWh/y›l’d›r. Tesis Temmuz 2009 y›l›nda iflletmeye al›nacakt›r. 

GÜRMAT ELEKTR‹K ÜRET‹M A.fi.
2004 y›l›nda, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmas›, iflletmeye al›nmas›, kiralanmas›, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin
ve/veya kapasitesinin müflterilere sat›fl› amac›yla kurulmufltur. projeleri aras›nda bulunan Germencik Jeotermal Elektrik Enerjisi Santrali için
23.03.2004 tarihinde 45 süreli üretim lisans› al›nm›flt›r.
Ayd›n ‹li, Germencik ‹lçesi’nde kurulu tesis de 47,4 MWe kapasiteli elektrik üretimi gerçeklefltirilmektedir.

ÇEL‹K HOLD‹NG A.fi.
1974 y›l›nda kurulan grup flirketlerimizdendir.

MOGAN YATIRIM HOLD‹NG A.fi.
Gürifl Holding’in ifltiraklerinden olan fiirket 1980 y›l›nda kurulmufltur ve fluan bünyesinde birçok Enerji fiirketi bulundurmaktad›r.

BORDO ELEKTR‹K ENERJ‹S‹ TOPTAN SATIfi A.fi.
2008 y›l›nda Elektrik Enerjisi kapasitesinin toptan sat›fl› ve do¤rudan tüketicilere sat›fl› amac›yla kurulan fiirket, EPDK’ya 07.04.2009 tari-
hinde toptan sat›fl  lisans› baflvuru kabul edilmifltir.
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