Sayın Valim
(Sayın İdris Yamantürk, Tevfik Yamantürk)
Çok Değerli Müşterilerimiz,
Saygıdeğer İş Ortaklarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Sevgili Parsan, Omtaş, Güriş, Döktaş ve Asil Çelik Temsilcileri
Özetle Güriş Sanayi Grubu’nun Saygı Değer Üyeleri
Değerli Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Hepinizi Parsan’ın 50. Yıl dönümünü kutladığımız bu törende saygı ve sevgi ile
selamlıyoruz.
Hoşgeldiniz, katılımınızla bizleri sonsuz mutlu ettiniz, onurlandırdınız.

Bugün 50. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız Parsan, bildiğiniz üzere Ülkemizin
dövme teknolojisi uzmanlarından biridir.
Sayın Konuklarım dövme öyle bir teknolojidir ki, mühendisleri kendine hayran
bırakır ve bir ömür boyu kendine bağlar. Şirketimizde 20 yılı aşkın süredir bu
teknolojiyi geliştiren birçok uzman mühendisimiz vardır.
Parsan dövme teknolojisi ile üretilmiş, sonra talaşlı işlenerek kullanıma hazır
hale getirilmiş geniş kapsamlı bir üretim yelpazesini ağır araç üreten
müşterilerimize sunmaktadır. Parsan bu hizmeti sunarken her zaman
müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı hedefler. Burada örnek olarak
gördüğümüz ürünlerin ürünlerin büyük bir kısmı müşterilerimizin tüm ihtiyacını
tek başına karşılar. Parsan Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1968 yılında Yüksek Mühendis
İdris Yamantürk tarafından kurulmuştur.
Parsan bugün Güriş Sanayi Grubu’nun önemli üyelerinden biridir. Bu grup
içindeki konumunu incelemeden önce arzu ederseniz biraz geçmişe dönelim,
birkaç kare ile o günleri yaşayalım.
Parsan’ın ilk fabrikası Güzelyalı’daki 91000 metrekarelik bir arazi üzerine
kurulmuştur. Kapalı alanı birçok inşaat aşaması ile son olarak 27000
metrekareye çıkmıştır.

1990’ dan 2017’ ye atlayalım. Parsan’ın 2014 yılında inşaatına başlanan Dilovası
Fabrikası, 2016’ da bitmiş ve üretim hatları devreye alınmıştır.
Fabrika 188000 metrekare büyüklüğündeki arsası üzerinde 67000 metrekare
kapalı alana ulaşmıştır.
2018 yılında Döktaş’ ın da Güriş Ailesine katılmasıyla Parsan kendisini
tamamlayan bir kardeşe kavuştu. Artık müşterilerimize dövme teknolojisinin
yanında, demir ve alüminyum döküm parçalar da sunabilir konuma geldik ve
böylece büyük bir sinerjiyi gerçekleştirdik. Gelin bu sinerjiye hep beraber kısaca
izleyelim.
Ticari araçların ön dingilleri önemli ürün gruplarından biridir. Bu ürünler tam
otomatik bir dövme hatlarında üretilmektedir.
Motor parçaları krank milleri pistonlar Parsan’ın stratejik ürünleridir.
Arka aks millerinde özellikle gördüğümüz flanşlı aks millerinde Parsan Avrupa’
nın en önde gelen üreticilerindendir. Flanşsız aks milleri de önemli ürün
gruplarındandır. Fren kam milleri de Parsan’ın uzmanlık alanıdır.
Parsan bu gördüğünüz ürün grupları dışında da çok sayıda ürün tipi
üretmektedir.
Üretimden Parsan’ın değerleri yapısına değinmek istiyorum ki bu tüm
çalışanlarımızın gurur duyduğu ve gönülden bağlandığı prensipleri içerir.
Bizler disiplinli bir çalışma ile mükemmelliğe ulaşmayı hedefleriz.
Dürüst ve açık tavırlarımızla müşterilerimiz için her zaman güvenilir bir iş ortağı
oluruz.
Karşılıklı saygı ve nezaket ana ilkemizdir.
Çevreye duyduğumuz saygı yalnız Parsan için değil tüm Güriş Grubu için temel
bir felsefedir.
50.yıl dönümümüzü kutladığımız bugün mütevaziliği bırakıp , Parsan’ı bugünkü
güçlü konumuna getiren birkaç özellikten bahsetmek istiyorum.
40 yıldan uzun teknoloji ve üretim tecrübesi, derin bilgilere sahip çalışan
yapımız Parsan’ın temel taşını teşkil eder.
Lojistik alanında da müşterilerimize yakın olmayı, tam zamanında, direk
montaja teslimat yapmayı ilke ediniriz.

Üretim ve mühendislikte ulaşabileceğimiz en yüksek teknolojiyi uyguluyoruz.
Son olarak da, Güriş Sanayi Grubu’nun bir üyesi olmakla, hem kardeş
şirketlerimizle büyük sinerjiler paylaşıyoruz ve hem de güçlü bir grubun verdiği
güvenle çalışabiliyoruz.

