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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.

42. OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
‹STANBUL, 30 N‹SAN 2010 CUMA, SAAT 10.00

GÜNDEM

1. Aç›l›fl ve divan teflekkülü,             

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

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

4. fiirket taraf›ndan 2009 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. Yönetim kurulu üye say›s›n›n tespiti ile 3 y›ll›¤›na yönetim kurulu üyelerinin seçimi
Murak›p say›s›n›n tespiti ile 1 y›ll›¤›na murak›p seçiminin yap›lmas› 

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

11. fiirketimize ait, yasal nedenler dolay›s›yla Tevfik YAMANTÜRK ad›na kay›tl› Çorlu
Velimefle Belediye s›n›rlar› içinde bulunan 54.890,51M2 arsan›n 
Tevfik YAMANTÜRK’ten bedelsiz olarak sat›n al›nmas› hususunun oylanmas›,

12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 maddelerinde bahsi 
geçen iznin verilmesi,

13. Dilek ve temenniler.

003_019_parsan  4/27/10  5:37 PM  Page 4



003_019_parsan  4/26/10  11:28 AM  Page 5



8

fiirketimizin 2009 y›l›na ait faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlar› ile
Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplar›n› inceleme ve onaylar›n›za sunar, hepinizi sayg› ile selamlar›m.

2009 y›l›n›n ana karakteri, 2008 y›l›nda tüm dünyay› etkileyen krizin olumsuz etkilerinin en güçlü
hissedilip yafland›¤› bir y›l olmas›d›r.

Bilindi¤i gibi, 2007 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ABD’de ipotek ka¤›tlar›nda ortaya ç›kan sorunlar, 2008
y›l› ikinci yar›s›nda, önce ABD’yi, daha sonra tüm geliflmifl ülkeleri etkisi alt›na alan bir finansal krize
dönüflmüfl ve krizin etkisi giderek reel sektörlere ve geliflmekte olan ülkelere do¤ru yay›lm›flt›r. Bu
süreç yaflan›rken, geliflmifl ülkelerdeki finansal kurumlar›n bilançolar›nda meydana gelen bozulmay›
telafi etmek üzere, geliflmekte olan ülke piyasalar›ndan ç›kmaya bafllamalar›, uluslararas› finansal
piyasalarda likiditenin h›zla daralmas›na yol açm›flt›r. Bu olumsuz geliflmeler sonucunda, yükselen
piyasalardaki kurlar ve borsalar %45 de¤er kaybetmifltir.

2008’de bafllay›p 2009 y›l›nda da tüm ülkelerin büyüme süreçlerini olumsuz etkileyen bu geliflme-
ler, kaç›n›lmaz olarak ülkemizi de ayn› flekilde etkilemifllerdir.

Geliflmifl ülkelerin eflgüdüm içerisinde yürürlü¤e koyduklar› tedbirlerin yan›s›ra,hükümetlerin uygu-
lad›klar› destek politikalar› sonucunda, krizin etkisi 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda yavafllama sürecine
girmifl, ‹MF ve OECD gibi kurulufllar, dünya ekonomisi büyüme tahminlerini iyilefltirmeye bafllam›fl-
t›r. Ancak, tüm sektörlerin küçülmesine, iç ve d›fl talebin büyük ölçüde daralmas›na yol açan küre-
sel kriz, 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda yavafllam›fl olmas›na ra¤men, yurt içi ve yurt d›fl› talep art›flla-
r›n› s›n›rlayacak faktörlerin varl›¤› sebebiyle, toparlanman›n yavafl olaca¤›n› ve kriz öncesi düzeyle-
re ulaflman›n uzun zaman alaca¤›n› düflündürmektedir.

2009 y›l› sonunda, ülkemiz ekonomisinin temel göstergelerine bakt›¤›m›zda, flu tablo ile karfl›lafl›-
yoruz:

• Büyüme (GSYM % ) : -4,7
• Bütçe aç›¤› : 52,2 Milyar TL.
• ‹flsizlik : % 4.6
• Enflasyon : %6,5
• Toplam iç ve d›fl borçlanma ihtiyac› : 195 Milyar TL. 

Türkiye, 2001 krizinden sonra gerçeklefltirdi¤i yap›sal reformlar sonucunda, 2009 y›l›na oldukça
güçlü bir altyap› ile girmesine ra¤men, üretimdeki daralma çok derin olmufltur. Son aylarda krizin
yavafllam›fl oldu¤unun görülmesine ra¤men, 2010 ve 2011 y›llar›nda artç› sars›nt›lar olmas› ihti-
malinin  göz ard› edilmemesi gerekti¤ini düflünüyoruz.
‹ç ve d›fl piyasa taleplerinin %60 - %70 daralm›fl oldu¤u ve bu durumun devam etmekte oldu¤u gö-
zönünde bulunduruldu¤unda, 2010 y›l›n›n da zor bir y›l olaca¤›n› söylemek yanl›fl olmaz.

Son bir de¤erlendirme olarak, aylard›r gündemden düflmeyen siyasal tart›flmalar›n, istikrar ve güve-
ne çok ihtiyaç duyulan bu dönemde art›k son bulmas› dileklerimizi ifade etmek istiyoruz.

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 ›
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Say›n Hissedarlar›m›z,

Geçmifl y›llarda üretim, pazarlama, kalite ve mühendislik fonksiyonlar›n›n tümünü kapsayan sistem-
leflme ve gelifltirme çal›flmalar› ile oluflturulan güçlü altyap›m›z ve sa¤lam bilançomuz, krizin flokunu
k›sa sürede geride b›rakmam›z›n en güçlü deste¤ini oluflturmufltur. Y›l içinde yaflan›lan çok yönlü so-
runlara ve belirsizliklere ra¤men, flirketimiz bütün vecibelerini zaman›nda ve eksiksiz yerine getirerek,
gücünü ve güvenilirli¤ini, hizmet sundu¤u bütün kurulufllara bu zor dönemde de göstermifltir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki flirketimiz, modern iflletim ve yönetim sistemleriyle desteklenen
alt yap›s›, güncel teknoloji ile eflde¤er teknolojik seviyesi, iç ve d›fl pazarlarda kazand›¤› genifl tecrü-
besi, dinamik yönetim kadrosu ve nihayet, bu özellikleri ile oluflturdu¤u küresel güçteki kurulufllardan
oluflan güvenilir pazar a¤›yla istikbale hakl› bir güvenle bakmaktad›r. 2010 y›l›n›n güçlüklerini bu gü-
ven ile karfl›l›yoruz. 2009 y›l›n›n sonlar›nda ve 2010 y›l›n›n bafllar›nda yakalad›¤›m›z olumlu ivmeyi,
ümit verici bir geliflmenin bafllang›c› olarak de¤erlendiriyoruz.

Planlad›¤›m›z faaliyetleri aksaks›z yürütmek ve krizin yol açt›¤› sorunlar›n üstesinden gelmek için gös-
terdi¤imiz çabalar›n yan›s›ra,önümüzdeki y›llarda gerçeklefltirmeyi hedefledi¤imiz projeler ile ilgili ça-
l›flmalar›m›z› da kararl›l›kla yürütüyoruz.
Kriz sonras›nda küresel ekonomide olmas› beklenen önemli de¤iflikliklerin reel sektörü de bir flekilde
etkileyece¤i muhakkakt›r. Bu sürecin dikkatle izlenmesi ve uyum için gereken tedbirlerin yap›lanma
sürecine yans›t›lmas› önem tafl›maktad›r.

Say›n Hissedarlar›m›z,

Güç bir y›l› geride b›rak›rken, üretim ve yönetim kademelerinde yer alan tüm mensuplar›m›za, göster-
dikleri özverili çal›flma ve uyum için takdir ve teflekkürlerimizi sunuyorum. Ayn› flekilde, bizimle iflbir-
li¤i yapan, bize güven duyan, yurt içindeki ve yurt d›fl›ndaki bütün kurum ve kurulufllara, flahs›m ve
Yönetim Kurulumuz ad›na teflekkürlerimizi ve 2010 y›l› için baflar› dileklerimizi sunuyorum.

2009 y›l›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar›n ve elde etti¤imiz sonuçlar›n tasviplerinizi kazanaca¤› inanc› ile,
alaca¤›n›z kararlar›n çal›malar›m›za ›fl›k tutmas›; 2010 y›l›n›n ülkemize, flirketimize ve tüm mensupla-
r›m›za mutluluk ve baflar›lar getirmesi dileklerimle, hepinize sevgi ve sayg›lar sunar›m.

Ziya ÖZKAN
Yönetim Kurulu

Baflkan›
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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
ayn› h›zla büyümesi beklenmektedir.

PARSAN uzun y›llardan beri sürdürdü¤ü bir politika olarak teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip
eder ve uygular. Bu amaçla  son y›llarda sürekli araflt›rma gayreti içinde olup kurmufl oldu¤u AR-
GE bölümü 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 milli
kuruluflumuz TSE taraf›ndan TS EN-ISO 9001:2000 “ULUSLARARASI KAL‹TE GÜVENCES‹ S‹S-
TEM STANDARTI“ ve BVQI firmas› taraf›ndan ISO/TS 16949-2002 ve ISO14000 Sertifikalar›
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 yurt içindeki 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.

1
0
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Y ö n e t i m  K u r u l u

1
2

Z‹YA ÖZKAN 
Baflkan

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

Murahhas Üye

BURHAN M‹REL
Üye

(‹stifa
23.10.2009)

ALPASLAN  AKTU⁄ 
Üye

ADNAN AD‹L ‹⁄NEBEKÇ‹L‹
Üye

(Yeni Seçim
23.10.2009)

‹SMA‹L AYDIN GÜNTER
Üye

AHMET ‹RFAN 
SÖYLEMEZO⁄LU

Üye
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Z‹YA ÖZKAN BAfiKAN 10/05/2007 10/05/2010
TEVF‹K YAMANTÜRK BAfiKAN YARDIMCISI - MURAHHAS ÜYE 10/05/2007 10/05/2010
ALPASLAN AKTU⁄* ÜYE 10/05/2007 10/05/2010
BURHAN M‹REL ÜYE 10/05/2007 23/10/2009
‹SMA‹L AYDIN GÜNTER* ÜYE - BA⁄IMSIZ 10/05/2007 10/05/2010
AHMET ‹RFAN SÖYLEMEZO⁄LU ÜYE 10/05/2007 10/05/2010
ADNAN AD‹L ‹⁄NEBEKÇ‹L‹ ÜYE 23/10/2009 10/05/2010

RAMAZAN KARA 10/05/2007 10/05/2010
YUSUF DEDE 10/05/2007 10/05/2010
AL‹ AVN‹ KILINÇ 10/05/2007 10/05/2010

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 01.01.2009 - 31.12.2009

Yönetim Kurulu Görev Süreleri

Denetçiler Görev Süreleri

Üst Yönetim

Sermaye Yap›s› ADET % TUTAR

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

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

Çelik Holding A.fi. 5,145,920,687 66.73 51,459,206.87

Parsat Makine Sanayi ve Pazarlama  A.fi. 122,302,662 1.59 1,223,026.62

‹dris Yamantürk 133,901,131 1.74 1,339,011.31

Tevfik Yamantürk 12,852,000 0.17 128,520.00

Müflfik Yamantürk 12,852,000 0.17 128,520.00

Halka aç›k k›s›m 2,283,371,520 29.61 22,833,715.20

TOPLAM 7,711,200,000 100.00 77,112,000.00

* Alpaslan Aktu¤ ve ‹smail Ayd›n Günter ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.
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A - ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Üretim Cinsi Birim 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %

Dövme Ton 4,619 17,178 -%73.11
Genel Dövme Adet 68,697 407,338 -%83.14
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 154,340 404,576 -%61.85
Zincirler Adet 0 0 %0.00
Makaralar Adet 0 0 %0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 0 0 %100,00
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 %0.00
Ön Dingil Adet 6,624 24,725 -%73.21
Ön Aks Adet 11,376 47,472 -%76.04
Kollar Adet 10,615 43,882 -%75.81
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 5,549 33,744 -%83.56

Toplam (Ton) 4,619 17,178 -%73.11
Toplam (Adet) 257,201 961,737 -%73.26

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

Üretim Cinsi Birim 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 40,845 87,809 -%53.48
Akson Adet 5,545 19,676 -%71.82
Biyel Adet 16,933 29,337 -%42.28
Di¤er Adet 182,039 622,931 -%70.78
Diflli Adet 73,243 208,764 -%64.92
Kardan çatal› Adet 63,205 379,949 -%83.36
Kollar Adet 7,833 45,974 -%82.96
Krank Adet 95,819 195,835 -%51.07
Miller Adet 67,939 303,438 -%77.61
Öndingil Adet 968 10,257 -%90.56
Priz direk Adet 12,497 48,434 -%74.20
Aks Milleri Adet 17,427 33,352 -%47.75

Toplam (Adet) 584,293 1,985,756 -%70.58

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

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( TL )
Mamul cinsi 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme 5,886,950 24,775,204 -%76.24
Arka Aks fiaftlar› ve Miller 17,812,272 42,552,136 -%58.14
Zincirler 0 0 %0.00
Makaralar 0 0 %0.00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› 1,580 0 %100,00
Direksiyon Kutular› 0 0 %0,00
Ön Dingil 5,755,967 13,737,270 -%58.10
Ön Aks 2,448,380 7,704,854 -%68.22
Kollar 1,712,252 2,847,398 -%39.87
Di¤er ‹fllemeli Parçalar 2,808,476 9,025,369 -%68.88

Toplam 36,425,876 100,642,231 -%63.81
‹adeler ( - ) 489,337 3,291,725 -%85.13
Toplam 35,936,540 97,350,506 -%63.09

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

1
4
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Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

(TL)
Mamul cinsi 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Aks 2,130,167 4,189,255 -%49.15
Akson 828,255 2,095,498 -%60.47
Biyel 219,578 397,558 -%44.77
Di¤er 4,162,637 13,878,317 -%70.01
Diflli 3,163,564 7,738,886 -%59.12
Kardan çatal› 1,591,592 4,340,892 -%63.33
Kollar 320,518 1,090,968 -%70.62
Krank 4,325,638 8,549,714 -%49.41
Miller 1,799,395 3,194,570 -%43.67
Öndingil 137,736 2,458,441 -%94.40
Priz direk 231,162 890,373 -%74.04
Aks Milleri 851,078 1,529,672 -%44.36
Di¤er 0 0 %0.00
Toplam 19,761,320 50,354,144 -%60.76
‹adeler ( - ) 0 0 %0.00
Toplam 19,761,320 50,354,144 -%60.76

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

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

( TL )
Mamul cinsi Birim 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Genel Dövme Adet 104,112 430,569 -%75.82
Arka Aks fiaftlar› ve Miller Adet 179,878 413,733 -%56.52
Zincirler Adet 0 0 %0,00
Makaralar Adet 0 0 %0,00
Di¤er Yürüyüfl Tak. Elemanlar› Adet 762 0 %100,00
Direksiyon Kutular› Adet 0 0 %0,00
Ön Dingil Adet 7,997 24,289 -%67.08
Ön Aks Adet 13,901 48,309 -%71.22
Kollar Adet 12,862 42,765 -%69.92
Di¤er ‹fllemeli Parçalar Adet 9,560 31,733 -%69.87

Toplam 329,072 991,398 -%66.81
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Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.

Mamul cinsi Birim 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Aks Adet 40,984 86,147 -%52.43
Akson Adet 6,739 19,388 -%65.24
Biyel Adet 14,967 26,184 -%42.84
Di¤er Adet 216,379 634,656 -%65.91
Diflli Adet 86,201 214,442 -%59.80
Kardan çatal› Adet 83,019 365,537 -%77.29
Kollar Adet 13,956 45,494 -%69.32
Krank Adet 94,117 201,761 -%53.35
Miller Adet 86,851 280,109 -%68.99
Öndingil Adet 673 10,937 -%93.85
Priz direk Adet 18,327 60,798 -%69.86
Aks Milleri Adet 17,762 34,454 -%48.45

Toplam 679,975 1,979,907 -%65.66

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

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

‹hraç Edilen Ülkeler 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 9,104,517 28,577,480 -%68.14
Güney Afrika Cum. 10,851 1,081,464 -%99.00
Çin 0 362,182 -%100.00
‹talya 932,848 1,317,875 -%29.22
‹sveç 22,401 43,963 -%49.05
‹spanya 308,667 455,560 -%32.24
M›s›r 1,490,261 3,445,811 -%56.75
Belçika 184,585 418,518 -%55.90
‹ngiltere 66,635 195,218 -%65.87
‹ran 0 325,500 %100,00
Kanada 0 335 %100,00
Macaristan 61,730 229,136 -%73.06
Çek Cumhuriyeti 49,259 0 %100,00
Polonya 66,180 717,958 -%90.78
Rusya 157,920 212,894 %100.00
Serbest Bölge 0 105,126 -%100.00 

Toplam 12,455,854 37,489,020 -%66.77

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

‹hraç Edilen Ülkeler 2009 2008 Art›fl-Azal›fl %
Almanya 1,212,607 4,452,989 -%72.77
Avusturya 1,398,926 2,601,080 -%46.22
Macaristan 676,095 1,742,138 -%61.19
‹talya 339,943 1,003,959 -%66.14
‹spanya 0 147,206 -%100.00
Serbest Bölge 5,058 0 %100,00

Toplam 3,632,629 9,947,372 -%63.48
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C - SATIN ALMA FAAL‹YETLER‹

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
( TL )

Mal›n Cinsi 2009 2008
Hammadde 4,046,019 30,299,734
Yak›tlar 89,176 244,201
Ya¤lar 240,260 803,251
Elektrik 1,809,559 3,371,043
Kesici Tak›m 551,231 1,675,147
Bak›m ve Yedek Parça 385,346 1,636,961
Di¤erleri 994,033 3,456,542

Toplam 8,115,624 41,486,879

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

Yurt ‹çi Sat›n Almalar›
(TL)

Mal›n Cinsi 2009 2008
Hammadde 2,902,030 24,083,659
‹flletme malzeme ve yedekleri 969,266 1,925,352
Elektrik 1,302,214 2,567,539
Yak›t 514,489 1,041,581
Tamir bak›m giderleri 311,692 1,009,827

Toplam 5,999,691 30,627,959

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
(EUR)

Mal›n Cinsi 2009 2008
Hammadde 1,593,472 3,847,288
Yedek Parça 92,752 176,858
‹flletme Malzemesi 97,520 375,523
Montaj Malzemesi 0 0

Toplam 1,783,744 4,399,669

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

Yurt D›fl› Sat›n Almalar›
(EUR)

Mal›n Cinsi 2009 2008
Hammadde 1,380,145 467,920
Yedek Parça 61,360 91,573
‹flletme Malzemesi 12,351 24,722

Toplam 1,453,857 584,215
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D - YATIRIM FAAL‹YETLER‹
Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

TL EURO USD
TEfiV‹KL‹-‹THAL MAK‹NA TEÇH‹ZAT 372,511.24 176,039.78 243,103.00
TEfiV‹KL‹-YERL‹ MAK‹NA TEÇH‹ZAT 570.00 270.02 367.14
D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI 46,626.77 22,102.07 29,979.51
TOPLAM 419,708.01 198,411.87 273,449.64

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 194,788.72 90,092.99 123,250.76
TOPLAM 194,788.72 90,092.99 123,250.76
GENEL TOPLAM 614,496.73 288,504.86 396,700.39

E - PERSONEL DURUMU VE SOSYAL ‹fiLER
Y›llar itibariyle personelimizin ö¤renim durumlar› ile ilgili da¤›l›m afla¤›da ç›kart›lm›flt›r.

Parsan Makina Parçalar› Sanayii A.fi.

2009 Y›l› Sonu 2008 Y›l› Sonu

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

‹lkö¤retim 10 121 131 14 182 196
Lise - Enst. 29 167 196 42 257 299
Yük. Teknik Ö¤r. 44 5 49 57 9 66
Yüksek ‹dari Ö¤r. 20 0 20 16 0 16
Toplam 103 293 396 129 448 577

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

2009 Y›l› Sonu 2008 Y›l› Sonu

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

‹lkö¤retim 0 79 79 0 141 141
Lise - Enst. 11 30 41 10 100 110
Yük. Teknik Ö¤r. 21 76 97 21 7 28
Yüksek ‹dari Ö¤r. 11 9 20 13 4 17
Toplam 43  194  237  44  252  296
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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 ,2007  ve 2008 dönemlerine
ait“ Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Beyan› ve Uyum Raporlar›”, flirket internet adresi ve Faaliyet Raporlar›m›z içinde yay›mlanm›flt›r.
Sermaye Piyasalar›ndaki geliflmelerin bir gere¤i olarak Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin Uygulanmas›, fiirketimiz aç›s›ndan belirleyi-
ci bir önem tafl›maktad›r. fiirketimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uymay› ve ge-
liflen koflullara ba¤l› olarak uyum sa¤lanacak konularda düzenlemeler yapmay› benimsemifltir. fiirketimiz; pay sahiplerinin hakla-
r›, kamunun ayd›nlat›lmas› ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve ifllemlerde,
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun çal›flmalar›n hayata geçirilmesini hedefler. Bu do¤rultuda, tüm paydafllar›n eflitli¤i, bilgilendir-
me sorumlulu¤u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba¤l› olarak, söz konusu ‹lkelerin yürütülmesi fiirketimizin temel amaçlar›n-
dand›r. fiirketimizce sürdürülen çal›flmalar bu ‹lkelerin sorumlulu¤u çerçevesinde takip edilmektedir.
2009 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 yetkili
lerle görüflerek yan›tlamak veya yan›tlanmas›n› sa¤lamak,
2) Mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplant›s›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak,
3) Faaliyet raporu vesair dökümanlar›n haz›rlanmas›na yard›mc› olmak ve pay sahibine ulaflt›r›lmas›n› temin etmek,
4) Sermaye Piyasas› Kurulu, IMKB, Takasbank ve Merkezi Kay›t Kuruluflu gibi konu ile ilgili di¤er kurum ve kurulufllar nezdinde 
flirketin temsili ve irtibat›n sa¤lanmas›
5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlar›n›n takibi ve kay›tlar›n›n tutulmas›
6) Sermaye Piyasas› Kanunu kapsam›nda kamunun ayd›nlat›lmas› (KAP) 
7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve flirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulamas› 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 çerçevesin-
de, bas›n, medya ve güncellefltirilmesi yap›lmakta olan kurumsal web sitesi kanal›yla yan›tlanm›flt›r.

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

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak bas›n, medya ve güncellefltirilmesi yap›lmakta olan kurumsal
web sitesi kanal›yla cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili duyurular Sermaye Piyasas› mevzuat› gere¤i ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda,
Türk Ticaret Sicil gazetesinde ve Ülke çap›nda da¤›t›m› yap›lan herhangi bir gazete ile ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan
mahalli bir gazete’de ilan edilmektedir,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› 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. 
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2008 Y›l›nda Pay sahipleri flirketin geçmifl dönem sermaye art›r›mlar›, temettü da¤›t›m› bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuç-
lar› 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 ya-
y›nlanan özel durum aç›klamalar›ndan ve gazete ilanlar›ndan güncel olarak takip edebilirler.

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

Esas Sözleflmede özel denetçi atanmas› bir hak olarak düzenlenmemifltir. 2009 y›l› içerisinde özel denetçi tayini konusunda ta-
lep mevcut de¤ildir.

3- Genel Kurul Bilgileri

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

Davet ifllemleri toplant› tarihinden en az iki hafta önce Ticaret Sicil gazetesi ve ve Ülke çap›nda da¤›t›m› yap›lan herhangi bir
gazete ile ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan mahalli bir gazete’de ilan edilir. 

fiirket hisse senetleri hamiline ifllem görmektedir. Gündem oylamas›nda Türk Ticaret Kanunu’nca belirlenen yeter say›s› esas
al›nmaktad›r. 

Ana Sözleflme de¤ifliklikleri, birleflme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kar da¤›t›m›, yönetim kurulu üyeleri ve 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 for-
mu ve gündeme iliflkin döküman flirket merkezinde bulundurulur.

2009 y›l› içerisinde 27.05.2009 tarihinde Güzelyal›-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PEND‹K/‹STANBUL adresinde  % 72,04 nisap
ve 4.629.190.615 adet hisseyi temsil eden orta¤›n kat›l›m› ile 2008 y›l› Genel Kurulu gerçeklefltirilmifltir. Toplant›ya davet ila-
n› Dünya gazetesinin 08 May›s 2009 tarihli 10573/8822 say›l› nüshas›nda, Ça¤dafl Ulus Gazetesinin 08.May›s.2009Tarih
ve 2196 say›l› nüshas›nda ve Türk Ticaret Sicil gazetesinin 08.05.2009 tarih ve 7307 say›l› nüshas›nda ilan olunmufltur. 

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

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

4- Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› 

Esas Sözleflmede imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r.

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

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

Bu do¤rultuda belirlenen Kar Da¤›t›m Politikam›z, fiirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel 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 eklenme-
si 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.

020_029_parsan  4/26/10  11:03 AM  Page 3



2
2

Kar paylar›, Genel Kurulumuz’un kararlar› çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak or-
taklara da¤›t›labilece¤i gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da da¤›t›labilir.

Kar pay› da¤›t›m›nda imtiyaz söz konusu de¤ildir. Kar paylar›, mevcut paylar›n tamam›na, bunlar›n ihraç ve iktisap tarihlerine ba-
k›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 28 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:

020_029_parsan  4/26/10  11:03 AM  Page 4



020_029_parsan  4/26/10  11:03 AM  Page 5



2
4

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri
Ziya ÖZKAN Yönetim Kurulu Baflkan›
Tevfik YAMANTÜRK Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›-Murahhas Üye
Alpaslan AKTU⁄ Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhan M‹REL Yönetim Kurulu Üyesi (‹stifa)
Ahmet ‹rfan SÖYLEMEZO⁄LU Yönetim Kurulu Üyesi 
‹smail Ayd›n GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi-Ba¤›ms›z
Adnan Adil ‹⁄NEBEKÇ‹L‹ Yönetim Kurulu Üyesi (Yeni Seçim)

fiirketin TTK’ya 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‹

Çal›flanlar

Yukar›da belirtilen kifli ve kurumlar›n aile üyeleri ve birinci dereceden akrabalar›.

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 ve e¤itimler ve internet kanal›yla bilgilendirilmektedir
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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 siste-
mi ile çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Çal›flanlar›n memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amac›yla düzenli
aral›klarla anketler yap›lmaktad›r Bu uygulamalar arac›l›¤› ile çal›flanlar yönetime ve çal›flma arkadafllar›na geribildirim vermek-
te ve sonuçlar çeflitli toplant›larda ele al›narak gerekli de¤iflimler için aksiyon planlar› oluflturulmaktad›r. Bu uygulamalar ile ça-
l›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 bilgilendirme toplant›lar› düzenlenerek, sorunlar›n›n giderilmesi için
ortak çal›flma gruplar› oluflturulur, taraflar aras›nda etkin iletiflim ortam›n›n yarat›lmas›na azami gayret gösterir.
fiirket hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral›ks›z
sürdürür. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap›lan anketlerle ölçümlenir. Müflterilere yönelik e¤itim ve seminerler planlana-
rak, düzenli aral›klarla yap›l›r.

16- Sosyal Sorumluluk

fiirket daha temiz bir çevre için 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 kültürel
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› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› - Murahhas Üye
Ziya ÖZKAN Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTU⁄ Burhan M‹REL (‹stifa)

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ‹rfan SÖYLEMEZO⁄LU ‹smail Ayd›n GÜNTER

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

Ba¤›ms›z üye 

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

BA⁄IMSIZLIK BEYANI

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

‹smail Ayd›n GÜNTER

BA⁄IMSIZLIK BEYANI
Parsan Makina Parçalar› sanayi A.fi. (flirket) veya ifltirakleri ve grup içi flirketlerden biri ile flahs›m, eflim ve üçüncü dereceye kadar
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 menfaat
iliflkisinin kurulmam›fl oldu¤unu,

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

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

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  

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

19- fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Görevimiz,
Müflterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde geliflen ihtiyaçlar› takip ederek, performans› art›ran
ve kullan›m› kolaylaflt›ran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmakt›r. 
Hedefimiz,
Sektörümüzü, müflterilerimizi, müflterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlar›n› daha iyi tan›maya özen göstermek ve tüm
çal›flanlar›m›zla birlikte onlar›n memnuniyetini daha da art›rmakt›r

Yönetim Kurulu, ortaklar›yla birlikte tart›flarak iki y›ll›k stratejik hedefleri belirler. Ayr›ca bu stratejik hedefler çerçevesinde
haz›rlanan y›ll›k bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, fiirket yetkililerinden ald›¤› karfl›laflt›rmal› sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n
uygulama süreci hakk›nda birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y›l›n bütçe ve fiili olarak karfl›laflt›r›lmas›n›n yan› s›ra geçmifl
y›llar›n ayn› dönemleri de karfl›laflt›rmal› olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktad›r. Yönetim Kurulu bu süreci her ay
tekrarlamaktad›r. 

20- Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

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

020_029_parsan  4/26/10  11:03 AM  Page 8



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 sorumluluk-
lar›na ise fiirket Esas Sözleflmesi’nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf›n-
dan belirlenmektedir.

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

fiirket Yönetim Kurulu 2009 y›l› içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti
ile 28 toplant› yapm›flt›r. Yönetim Kurulu Toplant›lar›’n›n gündemi baflkan›n mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüflmesi sonu-
cu oluflturulmaktad›r. 2009 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, 2009 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› becerileri, deneyimlerini
art›rmak için çaba gösterirler. Uzmanl›k alanlar› ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, meslek bilgilerini
ve becerilerini sürekli gelifltirmeye gayret ederler. Haiz olduklar› bu donan›m ve de¤erler ile sorumluluklar›n› en iyi biçimde yer-
ine getirirler. fiirketin harcamalar›nda gelir ve gider dengesini gözeterek maddi aç›dan titiz davran›r. Müflteri ve Sat›c› mem-
nuniyetini sa¤lama bilincinde, müflterilerle iliflkilerine özen gösterir, müflterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
fiirketin haz›rlad›¤›, kamuya aç›klad›¤› ve düzenleyici otoritelere sundu¤u her tür belgenin do¤ru eksiksiz ve anlafl›labilir
olmas›na çal›fl›rlar. Güvenli, adil, fleffaf bir çal›flma ortam› haz›rlar. Denetimden sorumlu kiflilerin çal›flmalar› için gerekli deste¤i
ve imkân› sa¤larlar. Konuflma, davran›fl ve giyim tarzlar› makul ve ölçülüdür. Çal›flanlar ve Yöneticiler etik kurallar›n prensipleri-
ni tüm ifl genelinde uygularlar. Farkl› fikir bak›fl aç›s› ve önerileri uzlaflmac› bir tav›rla de¤erlendirilerek fiirket için etkili sa¤lam
ve uygun kararlar› al›rlar.

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

Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak sadece Denetim Komitesi mevcuttur.  fiirket Yönetim Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bun-
lara 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 Kurulu Üyelerimiz Alpaslan AKTU⁄ ve ‹smail Ayd›n GÜN-
TER denetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktad›rlar. Denetim Komitesi 2009 Y›l›nda 5 kez toplant› yapm›flt›r.

Denetim komitesi flirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tablolar›n
gerçek mali durumu yans›t›p yans›tmad›¤›n›n kontrol edilmesi, genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata
uygunlu¤unun araflt›r›lmas› faaliyetlerinde bulunmufltur. Ayr›ca ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimi ile ilgili araflt›rma ve
çal›flmalarda yaparak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmufltur.

26- Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yat›r›m›n› ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karfl›layacak flekilde ayl›k ücret öden-
mektedir.
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B a ¤ › m s › z  D e n e t i m  R a p o r u

Parsan Makina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin (Parsan - fiirket) ve ba¤l› ortakl›¤›n›n (birlikte Grup olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2009 tarihi
itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide kapsaml› gelir tablosunu, konsolide özser-
maye 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
flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek
biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve
devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, “fiartl›
görüflün dayana¤›” bölümünde belirtilen husus d›fl›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak
gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p
yans›tmad›¤› 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
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p
kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki
kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol
sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi
taraf›ndan 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¤› 
fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide mali tablolar› üzerinde 10 Nisan 2009 tarihli denetim raporumuzda, ana ortakl›k Parsan’›n bireysel mali
tablolar›nda 6.754.703 TL tutar›yla kay›tl› olan yar› mamül stoklar›n›n tafl›d›¤› de¤erler, bilgi ifllem sisteminin gereken detayda bilgi verememe-
si nedeniyle do¤rulanamam›fl ve flartl› görüfl beyan edilmifl idi.

fiartl› görüfl
Görüflümüze göre, “fiartl› görüflün dayana¤›” bölümünde belirtilen hususun 31 Aral›k 2009 tarihi sona eren y›la ait konsolide kapsaml› gelir tablo-
su ve karfl›laflt›rma amac› ile sunulan 31 Aral›k 2008 bilançosu üzerindeki muhtemel etkileri d›fl›nda, konsolide finansal tablolar›n›n Parsan Mak-
ina Parçalar› Sanayii Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve bu tarihte sona eren y›la iliflkin finansal perfor-
mans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmad›¤› konusunda herhangi bir hususa rastlan›lmam›flt›r.

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

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

08 Nisan 2010
‹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
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PARSAN MAK‹NA PARÇALARI SANAY‹‹ A.fi.
YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I’NA

Sermaye Piyasas› Kurulunun Denetim Komitesinin görevlerini belirledi¤i Tebli¤ çerçevesinde Parsan
Makina Parçalar› Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu ad›na görev yapan Komitemiz fiirketimizin 2009 he-
sap dönemi malî tablolar›n› incelemifl, muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba-
¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤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 ça-
l›flanlar›n gizlilik ilkesinin gözetilmesine gerekli özeni gösterdikleri tesbit edilmifltir. 

fiirketimizin 2009 hesap dönemine iliflkin malî tablolar›n›n Türk Ticaret Kanunu, fiirket Esas Sözlefl-
mesi, di¤er mevzuat ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan genel kabul görmüfl muha-
sebe ilkelerine uygun olarak do¤ru ve bir önceki hesap dönemi ile tutarl› bir flekilde uyguland›¤› tes-
bit edilmifltir. 2008 hesap dönemi itibariyle uygulamaya al›nan geliflmifl bilgi ifllem sistemi (SAP) ile
ilgili olarak not edilmifl bulunan eksikliklerin 2009 hesap dönemi içinde giderildi¤i görülmüfl olup,
2009 hesap dönemi malî tablolar› Yönetim Kurulunun onay›na sunulmak üzere oybirli¤i ile kabul
edilmifltir.  09.04.2010

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 
Referanslar› Geçmifl Geçmifl

VARLIKLAR 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Dönen varl›klar 42.419.092 63.527.031

Nakit ve nakit benzerleri 6 6.610.743 4.588.285
Finansal yat›r›mlar 7 - -
Ticari alacaklar
- ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar 37 4.110.011 2.604.142
- Di¤er ticari alacaklar 10 8.603.577 14.948.638
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 12 - -
Di¤er alacaklar 11 537.999 414.682
Stoklar 13 19.376.673 36.065.205
Canl› varl›klar 14 - -
Di¤er dönen varl›klar 26 3.180.089 4.906.079

Duran varl›klar 209.994.732 223.677.949

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

Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 12 - -
Di¤er alacaklar 11 216.614 288.893
Finansal yat›r›mlar 7 993.284 993.284
Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar 16 56.615.222 63.383.114
Canl› varl›klar 14 - -
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 17 - -
Maddi duran varl›klar 18 146.725.358 152.539.145
Maddi olmayan duran varl›klar 19 591.328 1.425.105
fierefiye 20 4.803.509 4.803.509
Ertelenmifl vergi varl›¤› 35 - -
Di¤er duran varl›klar 26 49.417 244.899

Toplam varl›klar 252.413.824 287.204.980
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Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›

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

KAYNAKLAR 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

K›sa vadeli yükümlülükler 16.033.346 23.718.216
Finansal borçlar 8 9.855.357 7.719.738
Di¤er finansal yükümlülükler 9 6.110 9.732
Ticari borçlar
- ‹liflkili taraflara borçlar 37 1.249.214 7.770.778
- Di¤er ticari borçlar 10 3.757.741 5.908.679
Di¤er borçlar 11 283.809 738.856
Finans sektörü faaliyetlerden borçlar 12 - -
Devlet teflvik ve yard›mlar› 21 - -
Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü 35 - 198.883
Borç karfl›l›klar› 11 78.507 264.207
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 26 802.608 1.107.343

Uzun vadeli yükümlülükler 23.075.473 29.533.125
Finansal borçlar 8 12.766.377 16.548.226
Di¤er finansal yükümlülükler 9 - -
Ticari borçlar 10 - -
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 4.327.578 4.388.825
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü 35 5.981.518 8.596.074
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler 26 - -

Özkaynaklar 213.305.005 233.953.639
Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar 187.294.693 206.339.183
Ödenmifl sermaye 1, 27 77.112.000 64.260.000
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi (-) -
Sermaye düzeltmesi farklar› 27 2.191.164 10.206.571
Hisse senedi ihraç primleri - 7.710
Yeniden de¤erleme fonu 18, 27 65.171.584 65.171.584
Yabanc› para çevrim farklar› - -
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler 27 15.019.380 193.692
Geçmifl y›llar karlar› 27 46.845.055 46.042.742
Net dönem kar›/(zarar›) (19.044.490) 20.456.884

Az›nl›k paylar› 27 26.010.312 27.614.456

Toplam kaynaklar 252.413.824 287.204.980
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Gelir Tablosu (Konsolide)

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

1 Ocak - 1 Ocak - 
Sürdürülen Faaliyetler 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Sat›fl gelirleri 28 56.509.050 147.805.127
Sat›fllar›n maliyeti (-) 28 (57.645.548) (100.033.072)

Brüt kar/(zarar) (1.136.498) 47.772.055

Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-) 29 (3.900.273) (7.196.881)
Genel yönetim giderleri (-) 29 (10.582.916) (11.396.898)
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-) 29 (206.616) (252.288)
Di¤er faaliyet gelirleri 31 1.544.309 1.733.023
Di¤er faaliyet giderleri (-) 31 (937.453) (3.502.678)

Faaliyet kar›/(zarar›) (15.219.447) 27.156.333

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n 
kar/zararlar›ndaki paylar (6.767.892) 10.260.345

Esas faaliyet d›fl› finansal gelirler 32 2.025.434 5.820.429
Esas faaliyet d›fl› finansal giderler (-) 33 (3.301.285) (13.757.969)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar›/(zarar›) (23.263.190) 29.479.138

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gelir/gideri 35 -   (4.981.903)
- Ertelenmifl vergi gelir/gideri 35 2.614.556 1.076.600

Dönem kar›/(zarar›) (20.648.634) 25.573.835

Di¤er kapsaml› gelir/(gider) (yeniden de¤erleme fonu) - 10.677.501
Di¤er kapsaml› gelirin ertelenmifl vergi etkisi - (520.741)

Toplam Kapsaml› Gelir/(Gider) (20.648.634) 35.730.595

Dönem kar/zarar›n›n da¤›t›m›
Az›nl›k paylar› (1.604.144) 5.116.951
Ana ortakl›k paylar› (19.044.490) 20.456.884

Hisse bafl›na kazanç/(zarar) (tam TL) 36 (0,0025) 0,0027

Kapsaml› gelir/(giderin) da¤›l›m›
Az›nl›k paylar› (1.604.144) 5.795.646
Ana ortakl›k paylar› (19.044.490) 29.934.949

Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›
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Nakit Ak›m Tablosu (Konsolide)

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

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹flletme faaliyetlerden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi karfl›l›¤› öncesi kar/(zarar) (23.263.190) 29.479.138    
Vergi karfl›l›¤› öncesi kar ile iflletme faaliyetlerinden
sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat

Amortisman ve itfa gideri 18, 19, 30 9.088.534 9.494.303    
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 24, 30 1.805.392 1.822.382    
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 10, 31 - 429.857    
Özkaynak yöntemi ile de¤erlenen yat›r›mlar 6.767.892 (8.438.904)
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 13 954.933 3.276.083    
Faiz giderleri 33 1.393.878 1.787.024    
Faiz gelirleri 32 (106.152) (131.975)    
Maddi varl›klar›n sat›fl›ndan do¤an kar 31 (25.221) (515.291)    

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden (3.383.934) 37.202.617
önceki faaliyet kar›

Net iflletme sermayesindeki de¤iflim
Ticari alacaklar ve iliflkili taraflardan alacaklar 4.839.192 126.342
Di¤er alacaklar (51.038) 1.521.195
Stoklar 15.733.599 (13.135.870)
Di¤er dönen varl›klar 2.453.269 49.614
Ticari borçlar, iliflkili taraflara borçlar ve al›nan avanslar (8.672.503) (3.223.561)
Di¤er borçlar ve di¤er yükümlülükler (945.481) (241.899)
Ödenen vergiler 35 (730.679) (6.209.402)
Ödenen k›dem tazminat› 24 (1.866.639) (1.569.797)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit 7.375.786 14.519.239

Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›
Maddi ve maddi olmayan varl›k al›mlar› (2.440.969) (10.352.336)    
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl has›lat› 25.221 932.245    
Al›nan faiz 106.152 131.975

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (2.309.596) (9.288.116)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›
Al›nan banka kredileri 19.934.940 38.094.939
Ödenen banka kredileri (21.788.643) (39.727.457)
Ödenen faiz (1.190.029) (1.787.024)
Ödenen temettü - (676.090)
Ana ortakl›k d›fl› paylardan hisse al›m› - (273.053)

Finansal faaliyetlerden (kullan›lan)/sa¤lanan nakit (3.043.732) (4.368.685)

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art›fl 2.022.458 862.438
Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 4.588.285 3.725.847

Dönem sonundaki nakit ve 6 6.610.743 4.588.285
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
yürüyüfl tak›mlar› parçalar›ndan oluflmaktad›r.

fiirket’in Hissedarlar›

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle Parsan’›n ortakl›k yap›s› ve ortaklar›n paylar› afla¤›da özetlendi¤i gibidir:
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ortaklar Ödenmifl Sermaye % Ödenmifl Sermaye                           %
Çelik Holding A.fi. 51.459.207 66,73 - -
Gürifl ‹nflaat ve 
Mühendislik A.fi. - - 42.004.452 65,37
Halka aç›k 22.833.715 29,61 18.528.096 28,83
Parsat Makina Sanayii 
Pazarlama A.fi. 1.223.027 1,59 1.519.188 2,36
Di¤er 1.596.051 2,07 2.208.264 3,44

Toplam 77.112.000 100 64.260.000 100
Enflasyon düzeltme etkisi 2.191.164 10.206.571
Ödenmifl sermaye toplam› 79.303.164 74.466.571

Parsan’›n nihai orta¤› Gürifl Holding A.fi.’dir.

2- F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMA ‹L‹fiK‹N TEMEL ESASLAR

Sunuma iliflkin temel 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› Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK)’n›n Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (Tebli¤) uyar›nca
Uluslararas› Muhasebe/ Finansal Raporlama (UMS/UFRS) Standartlar›’na uygun olarak haz›rlam›flt›r.

Finansal tablolar Parsan’›n ve ba¤l› ortakl›klar›n ve ifltiraklerin yasal kay›tlar›na dayand›r›larak ve farkl› muhasebe politikalar› be-
nimsenerek düzenlenen finansal tablolar›na, SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygunluk sa¤lamas› amac›yla, baz› düzelt-
me ve s›n›fland›rma kay›tlar› yans›t›lmak suretiyle haz›rlanm›flt›r. Düzeltme kay›tlar›n›n bafll›calar›, tam ve özkaynak yöntemi ile
konsolidasyon muhasebesi yap›lmas›, envanter kalemlerinin gerçe¤e uygun de¤er düzeltmeleri, ifltiraklerden elde edilmifl bedel-
siz hisselere ait gelir kayd› düzelmeleri, ertelenmifl vergi hesaplamas›, k›dem tazminat› ve di¤er karfl›l›klar›n hesaplanmas›d›r. Fi-
nansal tablolar gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen arsalar d›fl›nda tarihsel maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.
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2- F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N TEMEL ESASLAR (devam›)

fiirket’in Tebli¤’e göre haz›rlanm›fl 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilançosu ve bu tarihte sona eren y›la
ait konsolide kapsaml› gelir tablosu 8 Nisan 2010 tarihinde Parsan Yönetim Kurulu taraf›ndan yay›nlanmak üzere onaylanm›flt›r.
Genel Kurul ve baz› düzenleyici organlar›n y›ll›k yasal mali tablolar› yay›mland›ktan sonra de¤ifltirme yetkileri vard›r.

‹fllevsel ve sunum para birimi 

fiirket’in ifllevsel ve sunum para birimi Türk Liras› (TL)’d›r. 

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, bilanço
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. Tah-
minler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönemde konsolide gelir tablosuna
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) fiirket, Asil Çelik A.fi. hisselerinin al›m›ndan kaynaklan flerefiyeye iliflkin, 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, ilgili nakit üreten biri-
min kullan›mdaki de¤erine dayal› bir de¤er düflüklü¤ü analizi yapm›fl ve bu çal›flma sonucunda bir de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›r-
maya gerek görmemifltir. Bu analiz içerisinde fiirket’ in 2014 y›l›na kadar haz›rlanm›fl finansal bütçeler üzerinde indirgenmifl na-
kit ak›m tahminini TL cinsinden yaparken kulland›¤› bafll›ca varsay›mlar, a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyetini %18 alarak, sat›fl fi-
yat› ve maliyetleri %6 art›rarak test edilmesidir.

b) Ertelenmifl vergi varl›klar› gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmifl zararlardan faydalanma-
n›n kuvvetle muhtemel olmas› durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmifl vergi varl›klar›n tutar› belirlenirken ge-
lecekte oluflabilecek olan vergilendirilebilir karlara iliflkin önemli tahminler ve de¤erlendirmeler yapmak gerekmektedir. fiirket, dö-
neme ait vergi zarar›n›, ileriki dönemlerde oluflacak vergiye tabi gelirden indirece¤ini tahmin etmektedir.

2. Finansal tablolar›n sunumuna iliflkin esaslar (devam›)

c) fiirket yönetimi maddi ve maddi olmayan varl›klar›n faydal› ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri
do¤rultusunda önemli varsay›mlarda  bulunmufltur.

d) K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, iskonto oranlar›, gelecekteki maafl art›fllar› ve çal›flanlar›n ayr›lma oranlar›n› içeren birtak›m var-
say›mlara dayal› aktüeryal hesaplamalar ile flirket yönetimi taraf›ndan belirlenmektedir.

Muhasebe politikalar›ndaki de¤ifliklikler

31 Aral›k 2009 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan muha-
sebe politikalar› afla¤›da özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumlar› d›fl›nda 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan finan-
sal tablolar ile tutarl› olarak uygulanm›flt›r. Söz konusu standartlar ve yorumlar›n fiirket’in performans›na ve finansal durumuna et-
kisi olup olmad›¤› ilgili paragraflarda belirtilmifltir.

31 Aral›k 2009 tarihli sene sonu mali tablolar› için geçerli olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar:

UFRS 1 (De¤ifliklik) “UFRS’nin ‹lk Kez Uygulanmas›” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” - Ba¤l› or-
takl›klardaki, müfltereken kontrol edilen iflletmelerdeki veya ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n maliyeti

De¤ifliklik, UFRS’yi ilk defa uygulayan flirketlerin aç›l›fl bilançolar›nda, ba¤l› ortakl›klardaki, müfltereken kontrol edilen iflletmelerde-
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ki veya ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n›n maliyetini UMS 27’ye uygun olarak veya UFRS’ye geçifl tarihinde UMS 39’a göre belirlenen
yat›r›m›n rayiç de¤erine göre veya önceden uygulamakta oldu¤u muhasebe standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›nda
yat›r›m›n tafl›nan de¤erine göre belirlenmelerine olanak tan›maktad›r. UMS 27’deki di¤er bir de¤ifliklik, maliyet yönteminin kal-
d›r›lmas› ve al›nan temettülerin yat›r›mc›n›n konsolide olmayan finansal tablolar›nda gelir olarak gösterilmesi zorunlulu¤unun ge-
tirilmesidir. De¤iflikli¤in fiirket finansal performans› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRS 2 (De¤ifliklik), “Hisse Bazl› Ödemeler” – Hakedifl koflullar› ve iptaller (henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.)

UFRS 2’ de yap›lan de¤iflikli¤in amac› hakedifl koflullar› ve iptaller konusuna daha detayl› bir aç›klama getirmektir. Standart iki
konuya aç›kl›k getirmektedir: ‘Hakedifl Koflulu’nun tan›mlanmas› ve performans ve hizmet koflullar› haricindeki koflullar için ‘Ha-
ketmeme Koflulu’ kavram›. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r. 

UFRS 7 “Finansal Araçlar” – Dipnotlar’da meydana gelen de¤ifliklikler

De¤ifltirilmifl Standart gerçe¤e uygun de¤er ölçümü ve likidite riskine iliflkin ek aç›klamalar› gerekli k›lmaktad›r. Gerçe¤e uygun
de¤er ölçümleri her finansal araç s›n›f› için üç seviyeli hiyerarfli kullan›larak girdilerinin kayna¤›na göre aç›klanmal›d›r. Buna ek
olarak, üçüncü seviye gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri için aç›l›fl ve kapan›fl bakiyelerinin mutabakat› ile birinci ve ikinci seviye
gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri aras›ndaki önemli transferlerin de aç›klanmas› gerekmektedir. De¤ifliklikler likidite riski aç›kla-
malar›na iliflkin gerekliliklere de aç›kl›k getirmektedir. fiirket’ in gerçe¤e uygun de¤erden tafl›d›¤› finansal arac› bulunmad›¤› için
standard›n fiirket’in finansal araçlar dipnotuna etkisi olmam›flt›r.

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” 

UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümsel Raporlama’n›n yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›fl aç›s› yöntemini ge-
tirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak da¤›l›m›na karar ver-
mek için kulland›¤› bilgileri içermektedir. Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden farkl› olabilir, bu durumda
iflletmeler ek bilgiler vermeli ve farklar›n mutabakat›n› belirtmelidirler. Bu standard›n fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi
bulunmamaktad›r. 

UMS 1 “Finansal Tablolar›n Sunuluflu” (Revize)

UMS 1 standard› finansal tablolarda sunulan bilginin yararl›l›¤›n› artt›rmak için revize edilmifltir. Bu standarttaki revizeye göre
özkaynak de¤iflim tablosu sadece hissedarlarla yap›lan ifllemleri kapsamaktad›r. Hissedarlarla yap›lan ifllemler d›fl›ndaki de¤iflim-
ler özkaynaklar›n alt›nda tek bir sat›rda gösterilmekte ve buna iliflkin detaylar için ayr› bir tablo haz›rlanmaktad›r. Gelir tablosun-
daki bütün gelir ve gider hesaplar›n› ve “di¤er kapsaml› gelir”i içeren yeni bir kapsaml› gelir tablosu ortaya ç›kmaktad›r. ‹flletme-
ler dönem kar/zarar› bileflenlerini gösteren gelir tablosu kalemleriyle, di¤er kapsaml› gelirin bir arada oldu¤u tek bir “Kapsaml›
Gelir Tablosu” sunma veya gelir tablosunu ve kapsaml› gelir tablosunu her birini ayr› iki tablo fleklinde sunma seçeneklerinden
birini seçebilmektedir. fiirket tek bir “Kapsaml› Gelir Tablosu” sunma seçene¤ini tercih etmifltir. 

UMS 23 (De¤ifliklik), “Borçlanma Maliyetleri” Bu standarda yap›lan de¤ifliklik, bütün borçlanma maliyetlerinin giderlefltirilmesi
seçene¤ini iptal etmekte ve özellikli bir varl›¤›n elde edilmesi, inflas› veya üretilmesi ile direkt iliflkilendirilebilen borçlanma ma-
liyetlerinin aktiflefltirilmesini gerektirmektedir. De¤iflikli¤in fiirket’in 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle aktiflefltirilebilecek finansal
gideri olmamas› sebebiyle finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UMS 32 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Sunum” ve UMS 1 (De¤ifliklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” – Tasfiyeden Kaynaklanan
Sat›labilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler (De¤ifliklik)

UMS 32’ye getirilen de¤ifliklik tasfiyeden kaynaklanan sat›labilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine geti-
rildi¤i takdirde, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. UMS 1’e getirilen de¤ifliklik ise, sermaye arac› olarak
s›n›fland›r›lan sat›labilir finansal araçlar›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablola-
r› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRYK 9 “Sakl› Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi” ve UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme” - Sak-
l› türev ürünler (De¤ifliklik)

030_076_parsan  4/26/10  11:05 AM  Page 11



4
0

2- F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N TEMEL ESASLAR (devam›)

UFRYK 9’daki de¤iflikli¤e göre bir finansal varl›¤›n, gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›k grubu d›fl›nda-
ki baflka bir grupta yeniden s›n›fland›r›lmas› aflamas›nda, bir sakl› türev ürünün, temel sözleflmeden ayr›flt›r›lmas›n›n ve bir türev ürün
olarak muhasebelefltirilmesinin gerekli olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu de¤erlendirme afla¤›da belirtilen tarih-
lerden hangisi daha sonraki bir tarih ise, o tarih itibariyle mevcut olan koflullar esas al›narak yap›l›r:

(a) Bir sözleflmeye ilk kez taraf olundu¤u tarih ya da, 

(b) Sözleflme hükümlerinde, sözleflme uyar›nca belirlenecek olan nakit ak›fllar›n› önemli ölçüde de¤ifltiren bir de¤iflikli¤in oldu¤u
tarih.

Bu de¤iflikli¤in, fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRYK 13, “Müflteri Sadakat Programlar›” 

Müflteri Sadakat Uygulamalar› sat›fl ifllemlerinin farkl› bir bilefleni fleklinde muhasebeleflmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç de¤erinin
bir k›sm› müflteriye sa¤lanan menfaatlere da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müflteri taraf›ndan kullan›ld›kça gelir kaydedilmelidir. Bu
yorumun, fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat Anlaflmalar›” 

UFRYK 15, bir gayrimenkulün inflaat› için yap›lan anlaflman›n, UMS 11 “‹nflaat Sözleflmeleri” standard› veya UMS 18 “Hâs›lat” stan-
dard› kapsam›na girip girmedi¤inin ve buna ba¤l› olarak da böyle bir gayrimenkul inflas›ndan elde edilen gelirin ne zaman muhase-
belefltirilece¤inin belirlenmesi konusunda yol gösterir. Bu yorumun fiirket’in mali tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRYK 16 “Yurtd›fl›ndaki ‹flletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›” 

UFYRK 16’ya göre finansal tablolarda kullan›lan sunum para birimi bir iflletmenin finansal korunma muhasebesi uygulayabilmesine
gerekçe oluflturmaz. Dolay›s›yla, bir ana kurulufl yaln›zca kendi fonksiyonel para birimi ile yabanc› operasyonlar›n›n fonksiyonel 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. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRYK 18 “Müflterilerden Transfer Edilen Varl›klar” 

UFRYK 18, müflterilerden al›nan maddi duran varl›klar›n veya sözkonusu maddi duran varl›klar›n inflas› için al›nan nakdin muhasebe-
lefltirilmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Bu yorumun fiirket’in mali tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRS’deki ‹yilefltirmeler (2008’de yay›nlanan)

May›s 2008’de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve anlat›m› da-
ha aç›k hale getirmek için ilk toplu de¤ifliklikleri yay›nlam›flt›r. Her standart için farkl› uygulamaya geçifl düzenlemeleri olup geçerlilik
tarihleri çeflitlilik göstermekte ve en erken 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlü¤e girmektedir.

UFRS’deki ‹yilefltirmeler (2009’da yay›nlanan; henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.)

Nisan 2009’da Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve anlat›m› da-
ha aç›k hale getirmek için ikinci toplu de¤ifliklikleri yay›nlam›flt›r. Her standart için farkl› uygulamaya geçifl düzenlemeleri olup geçer-
lilik tarihleri çeflitlilik göstermekte ve en erken 1 Temmuz 2009’dan itibaren yürürlü¤e girmektedir.

31 Aral›k 2010 tarihli sene sonu mali tablolar› için geçerli olacak olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar:

UFRS 1 (De¤ifliklik) “UFRS’nin ‹lk Kez Uygulanmas›” - ‹lk Uygulamaya iliflkin ilave istisnalar (henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edil-
memifltir.) 

Bu standarda yap›lan de¤ifliklikler petrol ve gaz varl›klar› veya kiralama ifllemleri olan ve UFRS’yi ilk defa uygulayan flirketlere UFRS’ye
geçifl maliyetlerini azaltacak bir avantaj sunmaktad›r. Bu de¤ifliklikler dipnotlarda belirtilmek kofluluyla yürürlülük tarihinden daha ön-
ce uygulanabilir. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
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UFRS 2 (De¤ifliklik) “Hisse Bazl› Ödemeler” - Grup Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazl› Ödeme ‹fllemleri (henüz Avrupa Birli¤i taraf›n-
dan kabul edilmemifltir.)

Bu de¤ifliklik grup raporlamas› ve konsolide finansal tablolar aç›s›ndan, e¤er bir iflletme ba¤l› oldu¤u grup’un d›fl›ndaki ortaklar-
dan, nakit olarak ödenen mal ve hizmet al›rsa, bu ifllemlerin UFRS 2’nin kapsam›n›n d›fl›nda oldu¤u konusuna aç›kl›k getirmekte-
dir. ‹flletme yönetimi bu flekilde gerçekleflmifl geçmifl ifllemleri dikkate almak zorundad›r. Ayr›ca UFRS 2’nin kapsam›na, içerisin-
de yer alan tan›mlamalara baz› de¤ifliklikler getirilmifl olup uygulama konular›ndaki aç›klamalar da gelifltirilmifltir. Tahminlerdeki
De¤ifliklikler ve Hatalar”a göre muhasebe politikalar›ndaki de¤iflikliklere uyarak geriye dönük uygulanacakt›r. Erken uygulamaya
dipnotlarda belirtilmek kofluluyla izin verilmifltir. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UFRS 3 (De¤ifliklik), “‹flletme Birleflmeleri” ve UMS 27 (De¤ifliklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” 

Revize edilmifl UFRS 3, iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesi, flerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile birleflmenin oldu¤u döne-
min finansal sonuçlar›n›n raporlanmas› hususlar›na çeflitli de¤ifliklikler getirmektedir. Söz konusu de¤ifliklikler, sat›n al›m ile iliflki-
lendirilen 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› gerektirmektedir.
De¤iflikli¤e tabi tutulmufl UMS 27 ba¤l› ortakl›¤›n hisse sahipli¤inde meydana gelen de¤iflikliklerin ve ba¤l› ortakl›k zararlar›n›n ve
ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebelefltirilmesi konular›na da de¤ifliklikler getirmektedir. De¤iflikli¤in fiirket’in
finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UMS 39 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme” - Uygun Korumal› Enstrümanlar

Bu de¤ifliklik korunan enstrümanlarda tek tarafl› risk ve finansal koruma enstrümanlar›nda enflasyondan korunma muhasebesinin
nas›l yap›laca¤›na dair uygulanacak prensipleri belirlemektedir. De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamak-
tad›r.

UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varl›klar›n Ortaklara Da¤›t›lmas›” 

Bu standard, ortaklara, nakit veya nakit d›fl› varl›k alternatiflerinden birini elde etme konusunda seçimlik hak tan›yan da¤›t›mlar da
dahil olmak üzere nakit d›fl› varl›klar›n da¤›t›m› için uygulan›r. Söz konusu de¤ifliklik ileriye dönük uygulanacakt›r. Yorumun, fiir-
ket’in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar (UMS 32 hariç ekteki de¤ifliklikler he-
nüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir):

fiirket, söz konusu yorum ve standart de¤iflikliklerinin konsolide finansal tablolara etkilerini de¤erlendirmektedir.

UFRS 9 “Finansal Enstrümanlar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemlerinde geçerli olacakt›r)

UFRS 9 finansal varl›klar›n s›n›flanmas› ve ölçülmesi ile ilgili yeni koflullar getirmektedir.

UMS 24 (Revize) “‹liflkili Taraf Aç›klamalar›” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemlerinde geçerli ola-
cakt›r)

Kamu ifltirakleri için iliflkili taraf aç›klama gerekliliklerini kolaylaflt›rmak ve iliflkili taraf tan›m›na aç›kl›k getirmek için UMS 24’de de-
¤ifliklik yap›lmaktad›r.

UMS 32 (De¤ifliklik) “Hisse ‹hraçlar›n›n S›n›fland›r›lmas›” (1 fiubat 2010 tarihinde veya sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönem-
lerinde geçerli olacakt›r)

UMS 32’ de yap›lan de¤ifliklik, ihraç edenin fonksiyonel para biriminden farkl› bir para cinsinden olan hisselerin muhasebelefltiril-
mesi için uygulanmaktad›r.

UFRYK 14 (De¤ifliklik) “Asgari Fonlama Koflullar›n›n Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dö-
nemlerinde geçerli olacakt›r. Erken uygulamaya izin verilmektedir)

Bu de¤ifliklik iflletmelerin asgari fonlama koflullar› için önceden gönüllü olarak yapt›klar› baz› ödemelerin varl›k olarak muhasebe-
lefltirilmesine izin verilmemesi sorununu çözmektedir.
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UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar› ile Ortadan Kald›r›lmas›” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonras›nda bafl-
layan hesap dönemlerinde geçerli olacakt›r. Erken uygulamaya izin verilmektedir)

UFRYK 19 sadece bir finansal yükümlülü¤ü tamamen ya da k›smen ortadan kald›rmak için sermaye arac› ihraç eden iflletmele-
rin uygulayaca¤› muhasebelefltirmeyi belirtmektedir.

Uygulanan konsolidasyon esaslar›

Konsolide finansal tablolar Parsan’›n ve kontrolünde bulunan ba¤l› ortakl›¤› Omtafl’›n 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 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
‹fltirak ve oy yüzdeleri

Kuruldu¤u 31 Aral›k 31 Aral›k
Ülke Bafll›ca faaliyetler 2009 2008

Omtafl Otomotiv Transmisyon 
Aksam› Sanayi ve Ticaret A.fi.(Omtafl) Türkiye Dövme çelik parça üretimi %40,28 %40,28

Parsan’›n ba¤l› ortakl›¤› Omtafl’›n sermayesine ifltirak oran›n›n %40,28 (31 Aral›k 2008 - %40,28) olmas›na karfl›n imtiyazl›
hisseler 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
muhasebelefltirilmifltir. Bu ifltirak konsolide bilançoda, maliyetine fiirket’in ifltirakin net varl›klar›ndaki pay›na al›m sonras›
de¤iflikliklerin eklenmesi ve varsa herhangi bir de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n düflülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablo-
su 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›¤›n sahip oldu¤u etkin sahiplik oran› afla¤›daki gibidir :

Etkin sahiplik oran›

Kuruldu¤u 31 Aral›k 31 Aral›k
Ortakl›¤›n ünvan› Ülke 2009 2008

Asil Çelik San.ve Ticaret A.fi. Türkiye %21,30 %21,30
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Di¤er ifltirakler

Parsan’›n ifltiraki Yaz›c› Gürifl Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.fi.’nin sermayesine ifltirak oran›n›n %20,00 (31 Aral›k 2008 -
%20,00) olmas›na karfl›n flirket gayri faal olmas› sebebiyle özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirilmemifltir. 

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›
geçmeyen 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. fiüphe-
li alacaklar için alaca¤›n tahsil edilmesi art›k olas› de¤ilse, karfl›l›k ayr›l›r. Tahsil edilmesi hiçbir flekilde mümkün olmayan alacaklar
ise, bu durum kesinleflti¤i zaman ilgili hesaplardan silinir.

fiirket'in faktoring flirketine temlik etti¤i yurtd›fl› ticari alacaklar, bilançoda ticari alacaklar hesab›nda takip edilmekte ve söz konusu
ifllem neticesinde faktoring flirketine ifllem komisyonu ödenmektedir. Faktoring flirketine olan borçlar ise bilançoda di¤er finansal
yükümlülükler hesab›nda takip de¤erlenmektedir.

Stoklar

Stoklar, stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra net gerçekleflebilir de¤er veya maliyet de¤erinden düflük olan› ile de¤erlen-
mektedir. ‹lk madde ve malzemeler hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi ile de¤erlendirilmektedir. Mamul ve yar› mamullerin
maliyetine direkt malzeme ve iflçilik giderleri, de¤iflken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda dahil edilmifltir. Envanter
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 giderleri
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 gerçe¤e uygun de¤erinden gösterilmektedir. Maliyet de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark özsermayenin alt›nda “Yeniden
De¤erleme Fonu” hesab›nda takip edilmektedir. 

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

Bak›m ve onar›m giderleri olufltuklar› dönemde giderlefltirilir. Maddi varl›klar hesab› içerisinde aktiflefltirilmifl bak›m ve onar›m gideri
bulunmamaktad›r. 
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Maddi varl›k yat›r›mlar› ile ilgili tüm maliyetler ilgili varl›k kullan›m aflamas›na gelene kadar yap›lmakta olan yat›r›mlar hesab›nda
takip edilir ve kullan›ma geçti¤i tarihten itibaren amortisman hesaplanmaya bafllan›r. 
Maddi varl›klara ait amortisman maddi varl›¤›n maliyet de¤eri üzerinden afla¤›da belirtilen tahmini ekonomik ömürleri baz
al›narak do¤rusal ve h›zland›r›lm›fl amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›flt›r. 

Yeralt›-yerüstü düzenleri 5-50 y›l
Binalar 8-50 y›l
Makine, tesis ve cihazlar 3-50 y›l
Tafl›tlar 5-7 y›l
Demirbafllar 2-40 y›l
Kal›plar 2-4 y›l

Maddi olmayan varl›klar

Maddi olmayan varl›klar maliyet de¤erinden kaydedilmekte ve 31 Aral›k 2004 tarihine kadar, enflasyon düzeltmesine tabi tutul-
mufl maliyet de¤erleri üzerinden tafl›nmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar›n aktiflefltirilebilmesi için ilgili varl›¤›n iflletmeye gele-
cekte sa¤layaca¤› ekonomik fayda tespit edilebilir olmal› ve varl›¤›n maliyeti güvenilir bir flekilde ölçülebilmelidir. Maddi
olmayan varl›klar, maliyet de¤erinden birikmifl itfa pay› ve e¤er varsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonraki net de¤erleri
ile gösterilmifltir. Maddi olmayan varl›klara ait amortisman maddi olmayan varl›¤›n maliyet de¤eri üzerinden afla¤›da belirtilen
tahmini ekonomik ömürleri baz al›narak do¤rusal ve h›zland›r›lm›fl amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›flt›r.
‹tfa 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.
Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› veya kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n kul-
lan›m›ndan ve ekonomik ömrü sonunda sat›lmas›ndan elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit ak›mlar›n›n flimdiki de¤erini,
net sat›fl fiyat› ise, sat›fl has›lat›ndan sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra kalan tutar› yans›tmaktad›r. Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir
ve bu tutar gelir tablosuna yans›t›l›r.

fierefiye 

fierefiye bir iflletmenin elde etme maliyeti ile söz konusu iflletmenin gerçe¤e uygun 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 hesap-
lanm›fl olan birikmifl itfa tutarlar› ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› düflüldükten sonraki de¤eriyle bilançoda tafl›n›r. fiere-
fiye, Asil Çelik A.fi. hisselerinin al›m›ndan kaynaklanmaktad›r. 

030_076_parsan  4/26/10  11:05 AM  Page 17



4
6

2- F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

Finansal varl›k ve yükümlülüklerin kayda al›nmas› ve kay›ttan ç›kar›lmas›

fiirket, finansal varl›k veya finansal yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleflmelerine taraf oldu¤u takdirde bilançosuna yans›tmak-
tad›r. fiirket finansal varl›¤›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u sözleflmeden do¤an haklar üze-
rindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. fiirket finansal yükümlülükleri ancak sözleflmede tan›mlanan yükümlülü¤ü
ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan ç›kart›r.

Bütün normal finansal varl›k al›m ve sat›mlar› ifllem tarihinde, yani fiirket’in varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti¤i tarihte kay›t-
lara yans›t›l›r. Söz konusu al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içe-
risinde 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 gi-
derleri ve iskonto oran› veya ödeme üzerindeki prim dikkate al›narak hesaplan›r.

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

Borçlanma maliyetleri

1 Ocak 2009’ dan önce oluflan borçlanma maliyetleri giderlefltirilmifltir. Bu tarihten sonra oluflan borçlanma maliyetleri varl›klar-
la iliflkilendirilerek aktiflefltirilmifltir.

Finansal araçlar

Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n› artt›-
ran anlaflmalard›r. Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yüküm-
lülük için) gerçe¤e uygun de¤er olan ifllem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için düflülerek) hesaplan›r. ‹lk kayd› mütea-
kip, krediler ve alacaklar ve gerçe¤e uygun de¤eri belirlenemeyen sermaye arac› niteli¤indeki finansal varl›klar hariç olmak üzere,
finansal varl›klar, varl›k olan finansal türevler dahil olmak üzere, gerçe¤e uygun de¤erinden sat›fl durumunda ortaya ç›kacak ifllem
maliyetleri düflülmeksizin de¤erlenir. Krediler ve alacaklar efektif faiz yöntemi kullan›larak hesaplanan iskonto edilmifl maliyetleri
ile gerçe¤e uygun 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 bafllang›-
c›nda finansal kiralama yoluyla elde edilen mülkiyetin gerçe¤e uygun bedeli üzerinden veya daha düflükse, minimum kiralama yü-
kümlülü¤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, iç verim oran› üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesapla-
r›na dahil edilmifltir. Finansal kiralama yoluyla al›nan varl›klar, tahmini ekonomik ömürlerine uygun olarak amortismana tabi tutu-
lur.

Ticari borçlar

fiirket’in ticari borçlar›, gerçekleflmifl mal ve hizmet al›mlar› ile ilgili faturalanm›fl ya da faturalanmam›fl tutarlar› ihtiva etmekte olup,
indirgenmifl net de¤erleri ile tafl›nmaktad›r.
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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 yü-
kümlülüklerin finansal tablolarda yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi matrahlar› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi olup, finan-
sal raporlama amac›yla dikkate al›narak yans›t›lmaktad›r. Ertelenmifl vergi varl›¤› ileride bu zamanlama farkl›l›klar›n›n kullan›labi-
lece¤i bir mali kar oluflabilece¤i ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar, cari dönemde oluflan mali zarar ile geçmifl dönemlere ilifl-
kin tafl›nan mali zararlar için tan›mlan›r. Ertelenmifl vergi varl›¤› her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmifl ver-
gi aktifinin ileride kullan›lmas› için yeterli mali kar›n oluflmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda, bilançoda tafl›nan de¤eri azalt›l-
maktad›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 ver-
gi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› flart›yla ertelenen vergi var-
l›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› pa-
ra cinsinden varl›k ve borçlar ise bilanço tarihindeki kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden ifllem-
lerin 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 (zarar›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› ortalamas› 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›klanmaktad›r.
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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
oldu¤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.

‹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 ortak-
l›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›nda
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 plan-
lar›n›n 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 hesapla-
m›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay›plar gelir
tablosuna yans›t›lm›flt›r. 
Bilanço tarihleri itibariyle kullan›lan temel aktüer varsay›mlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹skonto oran› %11 %12
Öngörülen maafl/tavan art›fl› %4,8 %5,4

(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.
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3. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur.

4. ‹fi ORTAKLIKLARI

Yoktur. 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle bölümlere göre raporlama yap›lmamaktad›r. 

fiirket’in toplam sat›fllar›n›n her biri bireysel bazda %10’unu aflan iki müflterisinden elde etti¤i  10.455.916 TL ve 8.302.431
TL tutar›ndaki gelirler arka aks flaft›, fren kam flaft›, flanfll› aks flaft› ve ön dingil sat›fllar›ndan oluflmaktad›r.

6.  NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Kasa 22.511 24.205
Banka (vadesiz mevduat) 1.117.204 1.645.074
Banka (vadeli mevduat) 5.431.028 2.919.006
Ters repo ifllemlerinden alacaklar 40.000

6.610.743 4.588.285

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 5.431.030 TL (31 Aral›k 2008 - 2.919.006 TL) tutar›ndaki Euro ve TL cinsinden vadeli mev-
duatlar›n vadesi 7 ile 30 gün aras›nda olup faiz oranlar› %0,25 - %10,50 aras›nda de¤iflmektedir. 31 Aral›k 2009 ve 31 Ara-
l›k 2008 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad›r. 

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle ters repo ifllemlerinden alacaklar›n vadeleri üç aydan daha k›sad›r. Ters repo ifllemlerinden ala-
caklar›n etkin faiz oran› y›ll›k %5'tir. Söz konusu menkul de¤erlerin makul de¤eri bilanço tarihinde tahakkuk etmifl gelirler ile bir-
likte kay›tl› de¤erlerine yaklaflmaktad›r.

7.  F‹NANSAL YATIRIMLAR 

Sat›lmaya haz›r finansal yat›r›mlar

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹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 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi.’ nin gerçe¤e uygun bedeli güvenilir
bir flekilde ölçülemedi¤inden enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤eri üzerinden tafl›nmaktad›r. Parsan’›n ifltiraki Yaz›c› Gürifl
Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.fi.’nin sermayesine ifltirak oran›n›n %20,00 (31 Aral›k 2008 - %20,00) olmas›na karfl›n flir-
ket gayri faal olmas› sebebiyle özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirilmemifltir.
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8.  F‹NANSAL BORÇLAR 

a) K›sa ve uzun vadeli banka kredileri

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

K›sa vadeli banka kredileri 3.598.201 1.328.802
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› 5.710.028 5.880.894
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 547.128 510.042

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar 9.855.357 7.719.738

Uzun vadeli banka kredileri 12.485.512 15.722.731
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 280.865 825.495

Toplam uzun vadeli finansal borçlar 12.766.377 16.548.226

Toplam finansal borçlar 22.621.734 24.267.964

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 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 2009 31 Aral›k 2008
K›sa vadeli Uzun vadeli K›sa vadeli Uzun vadeli 

Euro (TL karfl›l›¤›) 4.145.329 8.803.951 510.042 12.694.312
ABD Dolar› (TL karfl›l›¤›) - 9.672.454 - 9.734.808
TL - - 1.328.802 -

4.145.329 18.476.405 1.838.844 22.429.120

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008
K›sa vadeli
Euro cinsinden krediler Euribor+(%3 - %4,25) -
TL krediler - %18,5

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

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 y›l içinde ödenecekler 5.710.028 5.880.894
1-2 y›l içinde ödenecekler 7.318.368 5.519.861
2-3 y›l içinde ödenecekler 4.551.175 5.044.126
3-4 y›l içinde ödenecekler 615.969 4.540.075
4-5 y›l içinde ödenecekler - 618.669
5 y›ldan sonra ödenecekler - -

18.195.540 21.603.625
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31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 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 2009 31 Aral›k 2008

Bir seneden k›sa vadeli 547.128 510.042 
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 280.865 825.495 
Finansal kiralama borçlar›n›n 827.993 1.335.537
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 2009 31 Aral›k 2008
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 2009 31 Aral›k 2008

Bir seneden k›sa vadeli 574.236 585.029 
Bir seneden uzun befl y›ldan k›sa vadeli 287.121 886.966 
Toplam finansal kiralama borçlar› 861.357 1.471.995 

9. D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Faktoring borçlar› 6.110 9.732
6.110 9.732

10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari alacaklar (iliflkili taraflardan ticari alacaklar hariç)

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ticari alacaklar 8.131.952 14.668.280
Alacak senetleri 471.625 280.358
fiüpheli alacaklar 827.938 862.938
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (827.938) (862.938)
Toplam 8.603.577 14.948.638
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10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (devam›)

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›llar itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Dönem bafl› itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤› 862.938 456.681
Cari  dönem karfl›l›¤› - 429.857
Konusu kalmayan karfl›l›k (35.000) (23.600)
Dönem sonu itibariyle flüpheli alacak karfl›l›¤› 827.938 862.938

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, alacaklar›n vadelerine göre detay› ana hatlar›yla flöyledir :

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 2009 5.677.508 2.194.706 453.897 79.428 198.038 8.603.577
31 Aral›k 2008 8.607.097 3.318.232 700.379 506.014 1.816.916 14.948.638

b) Ticari borçlar (iliflkili taraflardan ticari alacaklar hariç)

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

K›sa vadeli ticari borçlar 3.757.741 5.908.679
3.757.741 5.908.679

11. D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR 

a) K›sa vadeli di¤er alacaklar

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Verilen avanslar 537.332 360.194
Verilen hizmet alacaklar› 667 19.340
Di¤er çeflitli alacaklar - 35.148

537.999 414.682
b) Uzun vadeli di¤er alacaklar

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Verilen avanslar 216.614 288.893
216.614 288.893

c) K›sa vadeli di¤er borçlar 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Al›nan avanslar 231.925 731.246
Di¤er çeflitli borçlar 51.884 7.610

283.809 738.856     

d) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Gider tahakkuklar› 50.424 241.310
‹hracat komisyon karfl›l›¤› 28.083 22.897

78.507 264.207    
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e) Uzun vadeli borç karfl›l›klar›

Yoktur.

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

Yoktur.

13. STOKLAR

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹lk madde ve malzeme 9.924.614 15.410.643
Mamuller 7.345.509 13.717.849
Yar› mamuller 2.982.940 10.205.577
Ticari mallar - 3.538
Di¤er stoklar 78.543 3.681
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (954.933) (3.276.083)

19.376.673 36.065.205

31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak 3.276.083 -
Cari dönem provizyonu 954.933 3.276.083
Ç›k›fllar (3.276.083) -

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 954.933 3.276.083

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› sat›lan mamül maliyeti hesab›nda muhasebelefltirilmifltir.

14. CANLI VARLIKLAR

Yoktur. 

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

Yoktur.

16. ÖZKAYNAKLAR YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008
‹fltirak tutar› Pay tutar› % ‹fltirak tutar› Pay tutar› %

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi. 56.615.222 21,30 63.383.114 21,30
56.615.222 63.383.114

fiirket, 2009 y›l›nda Asil Çelik’ten temettü geliri elde etmemifltir (2008 – 1.818.065 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 2009 ve 31 Aral›k
2008 tarihleri itibariyle SPK’n›n Seri: XI, No:29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”ne
uygun olarak düzenlenen bilanço ve bu tarihte sona eren döneme ait özet gelir tablolar› ekte sunulmufltur.
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16. ÖZKAYNAKLAR YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR (devam›)

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

geçmifl geçmifl

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Varl›klar
Cari/dönen varl›klar 120.448.319 211.150.002
Cari olmayan/duran varl›klar 217.916.477 204.536.469

Toplam varl›klar 338.364.796 415.686.471

Yükümlülükler
K›sa vadeli yükümlülükler 32.275.843 75.087.567
Uzun vadeli yükümlülükler 40.290.564 43.025.595

Özsermaye 265.798.389 297.573.309

Toplam özsermaye ve 338.364.796 415.686.471
yükümlülükler

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

geçmifl geçmifl

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Brüt esas faaliyet kar›/(zarar›) (10.410.352) 91.891.767
Faaliyet kar› (39.811.972) 70.079.493
Vergi öncesi kar (39.494.961) 60.389.329

Vergiler 7.778.782 (12.217.499)

Net dönem kar›/(zarar›) (31.716.179) 48.171.830

17. YATIRIMLAR AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Yoktur.
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18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR

Yeralt› ve Yap›lmakta

yerüstü Binalar Makine, tesis Döfleme ve Di¤er maddi olan 

Arsalar düzenleri ve cihazlar Tafl›tlar demirbafllar varl›klar yat›r›mlar Toplam

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 12.561.661 142.616.748

Girifller - 130.272 - 804.057 108.412 923.511 1.821.821 6.449.527 10.237.600

Transfer - 159.339 2.471.795 2.377.482 - 63.835 1.176.883 (7.279.879) (1.030.545)

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 11.731.309 152.539.145

1 Ocak 2009, net bakiyeleri 79.355.075 1.845.771 9.956.130 43.405.142 181.879 3.458.634 2.605.205 11.731.309       152.539.145

Girifller - 5.731 - 253.536 25.706 102.144 1.097.984 1.115.953 2.601.054

Transfer - 8.869 54.613 1.891.926 - 850 - (1.956.258) -

Cari y›l amortisman› - (185.472) (499.954) (4.856.435) (65.856) (520.103) (2.287.021) - (8.414.841)

31 Aral›k 2009 net defter de¤eri 79.355.075 1.674.899 9.510.789 40.694.169 141.729 3.041.525 1.416.168 10.891.004      146.725.358

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 11.731.309 300.088.983

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 11.731.309 152.539.145

31 Aral›k 2009 bakiyeleri

Maliyet 79.355.075 3.766.255 18.170.382 160.174.849 868.645 8.135.417 20.354.088 10.891.004      301.715.715

Birikmifl amortisman - (2.091.356) (8.659.593) (119.480.680) (726.916) (5.093.892) (18.937.920) -    (154.990.357)

31 Aral›k 2009 net defter de¤eri 79.355.075 1.674.899 9.510.789 40.694.169 141.729 3.041.525 1.416.168 10.891.004     146.725.358

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in arsalar› ba¤›ms›z bir de¤erleme flirketi taraf›ndan de¤erlemeye tabi tutulmufl ve ilgili arsalar›n peflin
sat›fla yönelik piyasa de¤eri 79.355.075 TL olarak belirlenmifltir. Söz konusu arsalar›n yeniden de¤erlenmemifl kay›tl› de¤eri 5.688.645
TL’dir. Yeniden de¤erleme fonu sermaye art›fl›nda ve ortaklara kar da¤›t›m›nda dikkate al›nmamaktad›r. fiirket kay›tlardaki de¤er ile ekspertiz
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 muhasebelefltirmifltir. fiirket özkaynak
metoduyla muhasebelefltirdi¤i ifltiraki Asil Çelik'in arsalar›n›n yeniden de¤erlemesinden kendi pay›na düflen toplam 612.478 TL'yi özkaynak-
lar içerisinde yeniden de¤erleme fonu olarak muhasebelefltirmifltir.

030_076_parsan  4/26/10  11:05 AM  Page 27



5
6

18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (devam›)

Aktiflefltirilmifl finansman giderleri

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle sabit k›ymetler üzerinde aktiflefltirilmifl finansman gideri bulunmamaktad›r.

Finansal kiralama ifllemleri

fiirket’in finansal kiralama yoluyla edinmifl oldu¤u sabit k›ymetler demirbafllar› içermekte olup 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle ma-
liyet ve birikmifl amortisman›, s›ras›yla 2.345.749 TL (31 Aral›k 2008 – 2.725.726 TL) ve 838.155 TL’dir (31 Aral›k 2008 –
744.685 TL).

Tamam›yla itfa olmufl maddi ve maddi olmayan varl›klar

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle tamam›yla itfa olmufl maddi ve maddi olmayan varl›klar›n toplam tutar› s›-
ras›yla 75.010.426 TL ve 71.540.646 TL’dir.

19. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Di¤er maddi
Haklar Özel olmayan Toplam

maliyetler varl›klar

1 Ocak 2008, net bakiyeler 25.066 - 466.539 491.605
Girifller - - 114.736 114.736
Transferler 1.030.545 - - 1.030.545
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

1 Ocak 2009, net bakiyeler 1.014.534 - 410.571 1.425.105
Girifller 20.383 - 47.519 67.902
Ç›k›fllar, net (227.986) - - (227.986)
Cari dönem amortisman› (374.689) - (299.004) (673.693)

31 Aral›k 2009 Net defter de¤eri 432.242 - 159.086 591.328

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

31 Aral›k 2009 bakiyeleri
Maliyet 783.280 22.853 958.897 1.765.030
Birikmifl amortisman (351.038) (22.853) (799.811) (1.173.702)

31 Aral›k 2009 Net defter de¤eri 432.242 - 159.086 591.328

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.
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20. fiEREF‹YE

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

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 2009 tarihi itibari ile fiirket aleyhine 302.782 TL tutar›nda (31 Aral›k 2008 - 258.753 TL), fiirket’in ticari faaliyetle-
ri ile ilgili aç›lm›fl bulunan çeflitli davalar mevcuttur. Bu davalar›n 31 Aral›k 2009 tarihi itibari ile nas›l sonuçlanaca¤› henüz ke-
sinlik 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 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle fiirket’in teminat, rehin ve ipotek (TR‹) pozisyonuna iliflkin tablolar›
afla¤›daki gibidir:

fiirket taraf›ndan verilen TR‹’ler 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

a. Kendi tüzel kiflili¤i ad›na vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› 29.146.534 29.614.535
b. Tam konsolidasyon kapsam›na dahil edilen ortakl›klar 
lehine vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› 728.962 519.790
c. Ola¤an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amac›yla di¤er 3. kiflilerin 
borcunu temin amac›yla vermifl oldu¤u TR‹’lerin toplam tutar› - -
d. Di¤er verilen TR‹’lerin toplam tutar› - -

Toplam 29.875.496 30.134.325

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

23. TAAHHÜTLER

Yoktur.
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24. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 4.327.578 4.388.825
4.327.578 4.388.825

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 tazminat
her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, 2.365 TL (31 Aral›k 2008 - 2.173
TL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.427 TL’ye yükseltilmifltir. 

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

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak bakiyesi 4.388.825 4.136.240
Dönem içinde yap›lan (1.866.639) (1.569.797)
ödemeler
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›k, 1.805.392 1.822.382
aktüeryal kazanç/kay›p dahil
Dönem sonu bakiyeleri 4.327.578 4.388.825

25. EMEKL‹L‹K PLANLARI

Yoktur.

26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Di¤er dönen varl›klar

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Devreden KDV 1.547.342 3.036.988
Di¤er KDV 541.864 103.948
Peflin ödenen vergiler 531.796 1.290.857
Gelecek aylara ait giderler 389.422 412.131
‹fl avanslar› 134.794 50.136
Personelden alacaklar 8.562 5.678
Di¤er çeflitli dönen varl›klar 26.309 6.341

3.180.089 4.906.079
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26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devam›)

b) Di¤er duran varl›klar  

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Verilen avanslar 48.162 241.203
Gelecek y›llara ait giderler 1.255 3.696

49.417 244.899

c) Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ödenecek sosyal sigorta primleri 312.778 427.701
Ödenecek vergi ve fonlar 237.401 331.232
Personele borçlar 248.838 344.073
Di¤er yükümlülükler 3.590 4.337

802.607 1.107.343

27. ÖZKAYNAKLAR 

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

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak bakiyesi 27.614.456 22.767.953
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait 
karlar/(zararlar (1.604.144) 5.116.951
Ödenen temettü - (676.090)
Ana ortakl›k d›fl› paylardan al›mlar - (273.053)
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait - 678.695
yeniden de¤erleme art›fl›
Dönem sonu itibariyle 26.010.312 27.614.456

b) Ödenmifl sermaye

fiirket’in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ödenmifl sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ödenmifl sermaye 77.112.000 64.260.000
Adi hisseler beher de¤eri 1 Kurufl
Onaylanm›fl ve ihraç edilmifl olan 7.711.200.000 6.426.000.000
(adet)

c) Sermaye yedekleri

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Yeniden de¤erleme fonu 65.171.584 65.171.584
Sermaye düzeltme farklar› 2.191.164 10.206.571
Emisyon primi - 7.710
Sermaye yedekleri Toplam› 67.362.748 75.385.865

030_076_parsan  4/26/10  11:05 AM  Page 31



6
0

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 olarak
ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmifl sermaye) %5’ini aflan da¤›t›lan
kar›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar›
netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. 

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

9 Ocak 2009 tarih, 1/6 say›l› SPK karar› uyar›nca, finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iflletmelerce da¤›t›labilir kar›n
hesaplanmas›nda finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden
ana ortakl›¤›n finansal tablolar›na intikal eden kar tutarlar›n›n, flirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan 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 tablo-
lar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na karar verilmifltir.

SPK’n›n 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 say›l› karar› ile paylar› borsada ifllem gören halka aç›k anonim ortakl›klar için yap›lacak temet-
tü da¤›t›m› konusunda herhangi bir asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤u getirilmemesine karar verilmifltir.

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› duru-
munda kurumlar vergisine tabi olacakt›r.

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Yasal yedekler 15.019.380 193.692
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl 15.019.380 193.692
yedekler toplam›

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Geçmifl y›l karlar› 46.845.055 46.042.742
Geçmifl y›llar karlar› toplam› 46.845.055 46.042.742

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle fiirket'in yasal mali tablolar›nda 10.115.851 TL tutar›nda dönem zarar› bulunmaktad›r (31 Ara-
l›k 2008 – 7.430.296 TL geçmifl y›l zarar›).

28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹

a) Net sat›fllar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k  2008

Yurt içi sat›fllar 20.358.328 52.022.948
Yurt d›fl› sat›fllar 35.666.672 94.322.818
Di¤er gelirler 934.988 1.980.839
Sat›fltan iadeler (63.605) (257.797)
Sat›fl iskontolar› (387.333) (263.681)
Sat›fl gelirleri, net 56.509.050 147.805.127

030_076_parsan  4/26/10  11:05 AM  Page 32



28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (devam›)

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Direkt hammadde ve  18.278.341 60.395.393
malzeme giderleri
Direkt iflçilik giderleri 7.417.272 15.711.065
Direkt iflçilik giderleri – 
çal›flmayan k›s›m giderleri 676.736 -
Tükenme paylar› ve 4.764.744 7.948.182
amortisman giderleri
Tükenme paylar› ve 
amortisman giderleri – 
çal›flmayan k›s›m giderleri 2.522.452 -
Di¤er üretim giderleri 10.184.159 26.710.457
Di¤er üretim giderleri – 
çal›flmayan k›s›m giderleri 
(endirekt iflçilik) 372.463 -
Toplam üretim maliyeti 44.216.167 110.765.097

Yar› mamül de¤iflimi 7.222.637 (3.318.621)
Mamül de¤iflimi 6.206.744 (7.413.404)
Sat›fllar›n maliyeti 57.645.548 100.033.072

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 3.571.651 TL tutar›ndaki çal›flmayan k›s›m gider ve zarar› sat›fllar›n maliyeti içinde muhase-
belefltirilmifltir (31.12.2008 – Yoktur).

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 2009 31 Aral›k 2008

Genel yönetim giderleri 10.582.916 11.396.898
Pazarlama sat›fl ve 3.900.273 7.196.881
da¤›t›m giderleri
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 206.616 252.288
Toplam 14.689.805 18.846.067

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

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹hracat giderleri 1.999.701 4.034.147
Personel ücretleri 853.625 1.436.173
‹lan ve reklam giderleri 194.523 156.569
Seyahat giderleri 162.109 140.794
Nakliye giderleri 117.729 334.668
Ambalaj giderleri 86.780 191.735
Sergi ve fuar giderleri 71.288 220.245
Di¤er çeflitli giderler 414.518 682.550

Toplam 3.900.273 7.196.881
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29. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME, PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹,    
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (devam›)

b) Genel yönetim giderleri
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Personel giderleri 4.972.534 5.457.436
K›dem tazminat› giderleri 1.805.392 1.822.382
Amortisman giderleri 1.616.678 1.388.663
Dan›flmanl›k giderleri 638.340 746.865
Sigorta giderleri 294.786 235.502
Vergi resim ve harç giderleri 170.520 197.471
Akaryak›t giderleri 130.506 176.056
Seyahat giderleri 126.541 259.020
Temsil ve a¤›rlama giderleri 120.059 97.908
Haberleflme giderleri 112.318 135.901
Bak›m onar›m giderleri 99.591 93.615
‹lan ve reklam giderleri 31.266 17.283
Di¤er 464.385 768.796
Toplam 10.582.916 11.396.898

c) Araflt›rma ve gelifltirme giderleri

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Personel giderleri 75.159 96.154
Amortisman giderleri 119.838 152.786
Di¤er 11.619 3.348
Toplam 206.616 252.288

30. N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER

a) Amortisman ve itfa giderleri

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Üretim maliyeti 7.287.196 7.948.182
Genel yönetim giderleri 1.616.678 1.388.663
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 5.324 4.672
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri 119.838 152.786
Önceki dönem gider ve zararlar› 59.498 -
Toplam 9.088.534 9.494.303

b) Personel giderleri 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Maafllar ve ücretler 11.782.436 19.089.305
Di¤er sosyal giderler 2.212.890 3.611.523
K›dem tazminat› gideri 1.805.392 1.822.382
Toplam 15.800.718 24.523.210
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31. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER

a) Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Önceki dönem gelir ve karlar› 1.039.812 22.220
Çelik sat›fl›ndan karlar 59.558 29.947
Sigorta tazminat gelirleri 44.601 89.630
Konusu kalmayan karfl›l›klar 35.000 23.600
Duran varl›k sat›fl kar› 25.221 515.291
Stok say›m fazlas› 3.979 306.783
Di¤er 336.138 745.552
Toplam 1.544.309 1.733.023

b) Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ba¤›fl ve yard›mlar 293.220 291.582
Stok say›m noksan› 168.164 2.030.921
Önceki dönem gider ve zararlar› 142.758 45.549
Vergi ve cezalar 19.562 45.631
fiüpheli alacak karfl›l›¤› - 429.857
Di¤er 313.749 659.138
Toplam 937.453 3.502.678

32. F‹NANSAL GEL‹RLER

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Kambiyo karlar› 1.462.538 5.222.309
Vade fark› gelirleri 294.942 170.236
Menkul k›ymet sat›fl karlar› 108.974 33.402
Faiz gelirleri 106.152 131.975
Reeskont gelirleri 52.828 15.478
‹fltiraklerden sa¤lanan gelirler - 247.029
Toplam 2.025.434 5.820.429

33. F‹NANSAL G‹DERLER

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Kambiyo zararlar› 1.792.292 11.845.066
Faiz giderleri 1.393.878 1.787.024
Banka masraflar› 50.788 60.751
Reeskont giderleri 32.666 29.641
Teminat mektubu komisyon gideri 31.661 35.487
Toplam 3.301.285 13.757.969

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

Yoktur.
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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 yirmi
beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer
ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen
tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

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 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 nitelendirilir 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 fiirket taraf›ndan bir dokümantasyon yap›lm›flt›r.

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri afla¤›daki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Ertelenmifl vergi geliri 2.614.556 1.076.600
Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤› - (4.981.903)

2.614.556 (3.905.303)

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi afla¤›da özetlenmifltir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Peflin ödenen vergi tutar› (Not.26) (531.796) (4.783.020)
Cari dönem kurumlar vergisi - 4.981.903

Ödenecek vergi yükümlülü¤ü (531.796) 198.883

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Vergi öncesi kar (23.263.190) 29.479.138
Geçerli olan yasal 
kurumlar vergisi oran› %20 4.652.638 (5.895.828)
Kanunen kabul edilmeyen 
giderler (257.891) (462.952)
‹ndirimler 229.310 219.417
‹fltiraklerden ve ba¤l› 
ortakl›klardan sa¤lanan gelirler (1.353.578) 2.052.069
Di¤er (655.923) 181.991
Gelir tablosuna yans›t›lan 2.614.556 (3.905.303)    
vergi geliri/(gideri)
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b) Ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar› kullan›-
larak hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir. 

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Maddi varl›klar (net) (47.519.975) (50.645.279) (9.503.995) (10.129.056)
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 4.327.578 4.388.825 865.516 877.765
Stoklar 954.933 3.276.083 190.987 655.217
Döneme ait vergi zarar› (*) 12.329.871 - 2.465.974 -

(29.907.593) (42.980.371) (5.981.518) (8.596.074)

(*) fiirket yönetimi 2014 y›l›na kadar yapm›fl oldu¤u bütçe projeksiyonuna göre, döneme ait vergi zarar› üzerinden hesaplanan
ertelenmifl vergi varl›¤›n›n, gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir mali kar ile geri kazan›labilir oldu¤unu öngör-
mektedir. 

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ertelenmifl verginin hareketi afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak 8.596.074 9.151.933
Ertelenen vergi geliri (2.614.556) (1.076.600)
Yeniden de¤erleme fonundan 
netlenen ertelenmifl vergi - 520.741
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü 5.981.518 8.596.074

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle fiirket’in ba¤l› ortakl›klar›, flubeleri, ifltiraklerdeki yat›r›mlar› ve ifl ortakl›klar›ndaki hisseleri ile ilgi-
li olarak ertelenmifl vergi borcu henüz muhasebelefltirilmemifl geçici farklar›n toplam tutar› 12.604.423 TL’dir.

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
2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için hisse bafl›na kar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Net dönem (zarar›)/kar› (19.044.490) 20.456.884
A¤›rl›kl› ortalama hisse say›s› 7.711.200.000 6.426.000.000

Hisse bafl›na (zarar)/kazanç (tam TL) (0,0025) 0,0032

fiirket 27 May›s 2009 tarihinde sermayesini iç kaynaklar›n› kullanarak 64.260.000 TL’den 77.112.000 TL’ye art›rm›fl, bu ar-
t›r›mla birlikte 6.426.000.000 olan hisse adedi 7.711.200.000 olmufltur.
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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 2009 31 Aral›k 2008

Gürifl Holding A.fi. 2.414.943 2.185.148
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 1.162.493 260.166
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) 340.177 -
Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.fi. (**) 203.270 204.161
Parsat A.fi. (***) 192.298 158.828    
Çelik Holding A.fi. (*) 100 -

4.313.281 2.808.303

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibari ile Asil Çelik' ten olan toplam 203.270 TL ve 204.161 TL’lik alacaklar di¤er
dönen varl›klar alt›nda, verilen avanslar içerisinde yer almaktad›r.

b) ‹liflkili taraflara borçlar 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Asil Çelik (**) 1.204.394 7.756.006
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 24.386 -
Di¤er (*) 20.434 14.772

1.249.214 7.770.778

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

‹liflkili taraflarla yap›lan ifllemler: 

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

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 565.498 1.954.834
Gürifl Holding A.fi. (*) 113.302 44.348
Parsat A.fi. (***) - 190.201
Di¤er (*) 242.506 17.497

921.306 2.206.880
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b) Ürün ve hizmet al›mlar›: 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Asil Çelik (**) 4.052.127 53.504.725
Gürifl ‹hracat ‹thalat Pazarlama A.fi. (**) 14.523 23.251
Gürifl ‹nflaat ve Mühendislik A.fi. (***) 10.844 10.442
Yaz›c› Gürifl Parsan A.fi. (**) - 1.217
Di¤er (*) - 7.061

4.077.494 53.546.696

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

fiirket’in üst düzey yöneticilerine yap›lan ödemeler 

Üst yönetim kadrosuna 1 Ocak – 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda ödenen ücretler toplam› 2.073.292 TL’dir (1 Ocak – 31
Aral›k 2008 – 2.370.103 TL).

38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ ve DÜZEY‹

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 et-
mektedir. 

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 kurulufllar-
la yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve söz konusu kurulufllar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmektedir. Ticari alacak-
lardan kaynaklanabilecek kredi riski fiirket yönetiminin müflterilere uygulanan kredi tutar›n› s›n›rl› tutmas› ve gerekti¤i takdirde
teminat 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).
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ ve DÜZEY‹ (devam›)

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) 8.603.577 537.999 6.548.232

- 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 5.677.508 537.999 6.548.232
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 2.926.069 - -
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri - - -

- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri) 827.938 - -
- De¤er düflüklü¤ü (-)  (Not 10) (827.938) - -
- 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) 14.948.638 414.682 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 8.607.097 414.682 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 - - -

(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 2.194.706
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 533.325
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl 198.038
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl -
Vadesi üzerinden 5 y›ldan fazla geçmifl -

Önceki 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 -

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 2009 ve 31 Aral›k 2008 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 4.145.329 4.248.256 566.447    3.681.809    - -
Ticari borçlar
- iliflkili taraflara borçlar 1.249.214    1.249.214    1.249.214    - - -
- di¤er ticari borçlar 3.757.741    3.757.741    3.757.741    - - -
Di¤er finansal borçlar 6.110    6.110    6.110    - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 18.476.405 19.470.206    1.996.133   4.149.923   13.324.150   -

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 283.809 283.809 283.809 - - -
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ ve DÜZEY‹ (devam›)

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 1.328.802 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 - - -

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 ‹sviçre
para birimi) ABD Dolar› EURO Sterlini Frang›

1. Ticari alacaklar 7.862.331 806.459 3.053.799 21.314 -
2. a. Parasal finansal varl›klar 

(kasa, banka hesaplar› dahil) 2.839.659 82.464 1.256.998 - -
b. Parasal olmayan finansal varl›klar - - - - -
3. Di¤er 129.570 85.000 734 - -
4. Dönen varl›klar (1+2+3) 10.831.560 973.923 4.311.531 21.314 -
5. Ticari alacaklar - - - - -
6. a. Parasal finansal varl›klar - - - - -

b.Parasal olmayan finansal varl›klar - - - - -
7. Di¤er 75.285 50.000 - - -
8. Duran varl›klar (5+6+7) 75.285 50.000 - - -
9. Toplam varl›klar (4+8) 10.906.845 1.023.923 4.311.531 21.314 -
10. Ticari borçlar 1.502.642 - 695.571 - -
11. Finansal yükümlülükler 4.145.331 - 1.918.868 - -
12. a. Parasal olan di¤er 

yükümlülükler 42.368 5.429 14.315 1.368 -
b. Parasal olmayan di¤er 

yükümlülükler - - - - -
13.K›sa vadeli yükümlülükler 

(10+11+12) 5.690.341 5.429 2.628.754 1.368 -
14. Ticari borçlar - - - - -
15. Finansal yükümlülükler 18.476.400 6.423.892 4.075.335 - -
16. a.Parasal olan di¤er 

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

17. Di¤er - - - - -
18.Uzun vadeli yükümlülükler 

(14+15+16+17) 18.476.400 6.423.892 4.075.335 - -
19.Toplam yükümlülükler 

(13+18) 24.166.741 6.429.321 6.704.089 1.368 -
20. Net yabanc› para varl›k/

(yükümlülük) pozisyonu (9-19) (13.259.896) (5.405.398) (2.392.558) 19.946 -
21.Parasal kalemler net yabanc› 

para varl›k/(yükümlülük) 
pozisyonu (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a) (13.464.751) (5.540.398) (2.393.292) 19.946 -

22. ‹hracat 35.820.584 2.138.074 15.021.965 62.504 -
23. ‹thalat 6.994.652 2.710 3.185.931 15.067 49.687
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ ve DÜZEY‹ (devam›)

Döviz pozisyonu tablosu
Önceki dönem

TL karfl›l›¤›
(fonksiyonel ‹ngiliz ‹sviçre 
para birimi) ABD Dolar› EURO Sterlini 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 - -
2. 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 6.029.904 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) 6.250.757 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) 24.643.338 6.462.219 6.945.474 754 -
20.Net yabanc› para varl›k/

(yükümlülük) pozisyonu(9-19) (9.385.625) (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) (9.564.170) (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
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31 Aral›k 2009 ve 2008 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 (813.891) 813.891
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) - -
3- ABD Dolar› net etki (1+2) (813.891) 813.891    

Euro’nun TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
4- Euro net varl›k/yükümlülü¤ü (516.864) 516.864
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-) - -
6- Euro net etki (4+5) (516.864) 516.864

‹ngiliz Sterlini’nin TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
7- ‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü 4.765 (4.765)
8- ‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (-) - -
9- ‹ngiliz Sterlini varl›klar› net etki (7+8) 4.765 (4.765)

Toplam (3+6+9) (1.325.990) 1.325.990

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 (905.439)    905.439    
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) - -
3- ABD Dolar› net etki (1+2) (905.439)    905.439    

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) (938.563) 938.563
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ ve DÜZEY‹ (devam›)

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
2009’ dan (31 Aral›k 2008) sonraki ilk raporlama dönemi olan 31 Mart 2010 (31 Mart 2009) tarihi itibariyle krediler üzerin-
deki etkisi gösterilmektedir.

31 Aral›k 2009
Art›fl Vergi öncesi kara etkisi

Libor 100 baz puan (23.954)
Euribor 100 baz puan (30.020)

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

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

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

De¤iflken faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar - -
Finansal yükümlülükler 22.621.734 22.939.162

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 gelifl-
meler 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. F‹NANSAL ARAÇLAR (gerçe¤e uygun de¤er aç›klamalar› ve finansal riskten korunma 
muhasebesi çerçevesindeki aç›klamalar)

Finansal araçlar›n rayiç de¤eri

Gerçe¤e uygun de¤erleri tahmin edilebilir finansal araçlar›n, rayiç de¤erlerinin tahmini için afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar kulla-
n›lm›flt›r:

Finansal varl›klar

Baz› finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer almaktad›r. Bu varl›klar, maliyet bedel-
leri ile finansal tablolarda yer al›p nakit ve nakit benzeri de¤erleri, bunlar›n üzerindeki faiz tahakkuklar›n› ve di¤er k›sa vadeli finan-
sal varl›klar› içermektedir ve k›sa vadeli olmalar›ndan dolay›, gerçe¤e uygun de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünül-
mektedir. Ticari alacaklar›n reeskont ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan de¤erlerinin gerçe¤e uygun de¤er-
lerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak-
laflt›¤› düflünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmifl maliyet ile ifade edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin ilk kay›t de¤erlerine ek-
lenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen piyasa koflullar› dikkate al›narak güncellendi¤i için kredilerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin ta-
fl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir. Reeskont karfl›l›¤› düflüldükten sonra kalan ticari borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin
tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

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

Yoktur.

41. F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN ya da F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R ve ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN
D‹GER HUSUSLAR

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

7
6

1. Ödenmifl / Ç›kar›lm›fl Sermaye   77,112,000.00  
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre)   2,827,696.23

Esas sözleflme uyar›nca kar da¤›t›mda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliflkin bilgi
31.12.2009 / SPK                      31.12.2009 / YASAL

3. Dönem Kar› / (Zarar›)   -21,659,046.00 -10,115,850.95  
4. Ödenecek Vergiler ( - )   2,614,556.00 0.00  
5. Net Dönem Kar› ( = )  0.00 0.00  
6. Geçmifl Y›llar Zararlar› ( - )   0.00 0.00  
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 0.00 0.00  
9. NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI (=)  -19,044,490.00 0.00

Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›fllar 295,900.00
11. Birinci temettünün hesaplanaca¤› ba¤›fllar eklenmifl net da¤›t›labilir dönem kâr›   -18,748,590.00  
12. Ortaklara Birinci Temettü       

-Nakit       
-Bedelsiz   0.00  
-Toplam  0.00  

13. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü    0.00  
14. Yönetim kurulu üyelerine, çal›flanlara vb.e temettü   0.00  
15. ‹ntifa Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü   0.00  
16. Ortaklara ‹kinci Temettü  0.00  
17. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe   0.00  
18. Statü Yedekleri      
19. Özel Yedekler      
20. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK   0.00  
21.  Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar   0.00  

- Geçmifl Y›l Kar›     
- Ola¤anüstü Yedekler  0.00  
- Enflasyon Düzeltme Olumlu Fark›  0.00  
- Kanun ve Esas Sözleflme Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler  0.00  

( * )   Hisse Bafl›na Kar Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r. 0.00 0.00  
( ** ) Hisse Bafl›na Kar Pay› Hissedarlara ödenecek brüt tutar ve Nominal Sermaye üzerinden hesaplanm›flt›r.

Konsolide Kar Da¤›t›m TAblosu 2009 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporlar›n 30.04.2010 Tarihinde toplanacak Ola¤an Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler

ve kurallar içinde sunulmas›na,

fiirketimizin 2009 y›l› faaliyetlerini içeren, 

a) Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve di¤er yasal mevzuat hükümlerine göre haz›rlanan mali tablolar›nda ve   

b) 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;  da¤›t›labilir

dönem kar› oluflmad›¤›ndan,

2009 y›l› faaliyet dönemi için kar da¤›t›m› yap›lmamas›na ve durumun Genel Kurulun Tasviplerine sunulmas› ile ilgili olarak yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan

09.04.2010  Tarih ve 2010/04-2-1No'lu karar› tasviplerinize arz ederiz

Sayg›lar›m›zla

Yönetim Kurulu

DA⁄ITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA B‹LG‹ ( 1 )  
PAY BAfiINA TEMETTÜ B‹LG‹LER‹   

TOPLAM TEMETTÜ 1 TL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE ‹SABET EDEN TEMETTÜ 
TUTARI (TL)

GRUBU   
TUTARI  ORAN  

(TL) (%)  
BRÜT A         

B         
TOPLAM 0 0.0000 0.00  

NET  A        
B        
TOPLAM 0 0.00000 0.00  

DA⁄ITILAN KAR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENMIfi 
NET DA⁄ITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI    

ORTAKLARA DA⁄ITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DA⁄ITILAN KAR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENMIfi 
NET DA⁄ITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI  (%)  

0 0.000
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M u r a k › p  R a p o r u

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

GENEL KURULU’NA

Ortakl›¤›n Unvan› :
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
77.112.000 TL
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 :
30.01.2009 31.07.2009
27.02.2009 31.08.2009
30.03.2009 30.09.2009
30.04.2009 30.10.2009
29.05.2009 30.11.2009
30.06.2009 31.12.2009

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 01.01.2009 / 31.12.2009 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 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n an›lan tari-
hteki gerçek mali durumunu 01.01.2009 -31.12.2009 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 Guris inflaat ile temelleri at›lan Güris Holding bugün. farkl› alanlardaki ifltirakleriyle aflan grafi¤ini üst seviyelerde tutmay› baflarm›fl, Türk
Ekonomisine yön veren kurulufllar aras›ndaki yerini gelifltirerek korumufltur. Gürifl Holding bünyesinde yer alan flirketleri ve faaliyet alanlar› sun-
lard›r,

GÜRifi ‹NfiAAT VE MÜHEND‹SL‹K A.fi.
Grubun ilk flirketi olarak 1958'de kurulmufl olup baraj, enerji santralleri, köprü, liman, metro, hafif rayl› tafl›ma sistemleri, hizmet binalar› gibi pro-
jelerin tasar›m ve yap›m›n› üstlenmektedir. Bugün ülkemizde gerçeklefltirilmifl va gerçeklefltirmekte olan birçok dev projede Güris inflaat'in im-
zasi vardir.

GÜR‹fi MAKiNA VE MONTAJ SANAY‹‹ A.fi.
Hidromekanik, elektromekanik ekipmanlann imalat›, teknik santraller fin buhar kazan› imalat›, petrokimya ve gübre tesisi ekipmani imalat› ve
komple tesis montaj›, anahtar teslimi çimento, demirçelik tesisi kurulmas›, komple haz›r beton santrali, 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 kinci, vinf, transmikser, beton pompas›, silindir ve ifl rnakinas› pazarlay›p fesitli dünya markalar›n›n
Türkiye temsilcili¤ini ve pazarlamas›n› yaparak, teknik servis ve yedek parça hizmetini vermektedir, Ayr›ca enformasyon teknolojisi alan›nda, bir
Amerikan flirketi olan San Diego, California merkezi VRServers Inc'nin turn ‹nternet hizmetleri Türkiye'de Gürifl Pazarlama çat›s› alt›nda pazar-
anmaktad›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 alan tesislerde:
kamyon on dingilleri, biyel kollar›, aksonler, krank milleri, diflli taslaklan, her gesit koltar, arka akslar, diferansiyel milleri, kordon mili parçalar› vb.
parçalar üretilmektedir.

AS‹L ÇEL‹K SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Bursa 0rhangazi ‹lçesinde, 430.000 m2 alan üzerine kurulu, 1979 y›l›nda faaliyete geçen tesisler, 2000 y›l›nda özellefltirme yolu ile grubun-
bünyesine kat›lm›flt›r. Asil Çelik San. ve Tic, A.fi.; otomotiv yan sanayi ve makina imalat sanayi için ihtiyaç duyulan alafl›ml›, alafl›ms›z ve yüksek
alafl›ml›, s›cak haddelenmifl, her türlü tamamlama ‹fllemleri yap›lm›fl ve isil ifllem görmus kaliteli celik üreten bir kurulufltur. Diler ve Gürifl Grubu
ortakl›¤›d›r.

M‹R MÜTEAHH‹TL‹K VE T‹CARET A.fi.
Gürifl Holding bünyesinde, Rusya Federasyonu ve Turki Cumhuriyetleri'ndeki toplu konut, villa, otel, ifl merkezi. yüksek katl› bina, yeralt›, yerüstü
garaj inflaatlar› restorasyon iflleri gerçeklefltiren insaat firmas›d›r. Bugüne kadar üstlendigi 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.

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 satisi amac›yla kurulmufltu;. projeleri aras›nda bulunan Belen Rüzgar Enarji Santfali icin 09.11.2006 tarihinde 49 yil
süreli üretim lisans› almam›flt›r. Belen Rüzgar Enerji Santrali; Hatay ili, Belen ilcesi s›n›rlar› içinde olup toplam gücü 30MWdir. Ongörülen y›ll›k
üretim miktari 95.700.000 kWh/y›ld›r. Tesis Temmuz 2009 y›l›nda iflletmeye al›narak elektrik üretmektedir

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 y›l süreli üretim lisans› al›nm›flt›r. Ayd›n ili Germencik ilcesinde kurulu tesis de 4 7.4 MWe kapasiteli elektrik uretimi gerçekleflti-
rilmektedir.

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

MOGAN YATIRIM HOLD‹NG A.fi.
Gürifl Holding'in istiraklerinden olan fiirket 1980 y›l›nda kurulmufltur ve flu an 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›s› amac›yla kurulan fiirket, EPDK’dan  17.06.2009 tari-
hinde toptan sat›fl lisans› alm›flt›r, Germencik Jeotermal ve Belen RES tesislerimizde üretilen elektrik enerjileri ulusal flebekeye, bu fiirketimiz
vas›tas›yla sat›lmaktad›r. 

GÜRSU TEM‹Z ENERJ‹ ÜRET‹M A.fi.
EPDK’dan elektrik üretim lisans› sahibi flirketimiz, Trabzon ‹li, Of ‹lçesi, Solakl› Deresi üzerinde15,3 MW gücünde Hidroelektrik Santral› (ARCA
HES) yat›r›m› yapacak olup, yat›r›m›n 30 ayda tamamlanmas› planlanmaktad›r.

EOLOS RÜZGAR ENERJ‹S‹ ÜRET‹M A.fi.
EOLOS Mitolojide “Rüzgarlar›n Tanr›s›” anlam›n› tafl›maktad›r. EPDK’dan elektrik üretim lisans› sahibi flirketimiz, Hatay ‹li fienköy Mevkiinde 26
MW gücünde Rüzgar Enerji Santrali yat›r›m› yapacakt›r. Yat›r›m›n 2010 y›l›nda bafllamas› planlanmaktad›r.

MOGAN HAVACILIK A.fi.
Hava Tafl›mac›l›¤› faaliyetlerinde bulunmak üzere 2009 y›l›nda kurulan fiirketimiz, ticari uçufllar yapmak üzere Cessna Model, CJ3 Citation tipi,
çift motorlu uçak sat›n alm›flt›r.

SUR‹YE Ç‹MENTO GRUBU
Gürifl Holding’in Suriye’de biri Al Raggah’da di¤eri Irak s›n›r›ndaki Yarubiyeh Serbest Bölgede bulunan 2 adet Çimento Ö¤ütme Tesisi bulun-
maktad›r.

GÜR‹fi AL RAQQAH CEMENT CO. yaklafl›k y›lda 250.000 ton çimento üretecek tesisimiz Nisan 2009’da çimento sat›fl›na bafllam›flt›r.

Al HASAKEH CEMENT L.L.C. yaklafl›k y›lda 750.000 ton çimento üretecek tesisimiz Nisan 2010’da çimento sat›fl›na bafllam›flt›r.
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