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1-  Komponentlerden üretilen  sistemleri açıklar mısınız? 

 Parsan, ön dingilde dövme komponentleri üretimi yapmaktadır. Kampanalı olanlarda fren tertibatlarında 

kendimiz dışarıdan tedariğini yapıp bazı müşterilerimize monteli gönderiyoruz. 

Ancak disk frenli sistemlerin ihtiyacı daha çok arttı. 2016 yılının başlarında kendi ön dingilimizi yapmayı 

hedefledik.  Mevcut ve aday olan müşterilerimize sistem olarak bunların tedariği  yönüne gidiyoruz. 

Bu yatırımın getirilerini şöyle açıklayabiliriz; 

-Bize ait olan bir marka yaratıyorsunuz. 

-Katma Değer artırıyorsunuz. 

- Doğrudan montaj hattına tedarik sağlıyorsunuz. 

2- % 48 oranında ortak olunan Omtaş'la faaliyetlerinizin birleştirilmesi hiç düşünüldü mü? 

Parsan'ın büyük ortağının etkisini de dikkate alırsak, Omtaş'daki hakimiyetimiz % 80 ler seviyesine ulaşmıştır. Bu 

durum hem Omtaş hem Parsan için büyük avantaj sağlamaktadır. 

İki Firma benzer konularda faaliyet gösterse de, Parsan daha büyük parçaları dövmektedir. Omtaş  daha küçük 

parçalara dövme yapmaktadır, Talaşlı imalatı yok denecek kadar azdır. Omtaş, seri imalata kaçan parçalarda, 

Parsan,  büyük parçaların imalatında ihtisaslaşmıştır. 

Yakın bir zamanda Omtaş da yatırıma başlayacaktır.  

Elimizdeki imkan ve kapasiteleri birlikte değerlendirerek çok daha verimli bir çalışma ortamının içerisinde 

olacağımızı düşünüyoruz. 

3- 2015 yılında ciroda ne kadar büyüme öngörüldü? 

Yeni yatırımın etkileri hiç bir şekilde bütçede yer almadı. Mevcut tesisimizde Aks ve Mil imalatımızı 575.000 

adetten 685.000 adede çıkarmayı hedefledik. 2015 yılında  52-53 milyon Euro ciroya ulaşabileceğimizi 

düşünüyoruz.  Yeni tesisin katılımlarını öngörülmeyen durumlar olmadığı takdirde 2015 yılının son çeyreğinde 

bekliyoruz.  

4- Yeni yatırımın finansman ihtiyacının, Asil çelik'in Halka Arz edilerek sağlanması mümkün müdür? 

Kar Dağıtım Politikamızdan da anlaşılacağı gibi, karımızı bünyede muhafaza ederek  özkaynak ihtiyacının 

karşılanması sağlanıyor.Önümüzdeki 5 yılın finansman planına baktığımızda bu konuda bir sıkntı yok. 

Çok uygun koşullarda 10-13 yıl vadelerde finansman sağlandı. 5 yılın sonunda yatırımın toplam büyüklüğünün 

160 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.İşlerimizin gidişatına ve pazarın büyümesine göre yatırımlarımıza yön 

vereceğiz. 

5- Yönetim Kurulu üyelerinizin arasında kadın üye neden yer almıyor? 

SPK Tebliğleri gereği, bu uygulama gönüllülük esasına dayandığından,  Şirketimiz ileride bu konuda gereken 

uyumu sağlayacaktır.      


