
YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA  
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Genel Kurulu’na 

1. Görüş 

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup” olarak 
anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş 
bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim 
Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri 
kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve 
bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 

2. Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine 
İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 
“Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar” (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar”) ve bağımsız 
denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan 
ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine 
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında  
11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar. 

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu 
doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu 
raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un 
gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim 
Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 

− Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup’ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, 
− Grup’un araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
− Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali

menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar,
sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil 
mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumluluğu 

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile 
Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı 
irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde 
ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu 
görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere 
uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim 
Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin 
konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. 

PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Özgür Beşikçioğlu, SMMM 
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2022 
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                       Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi 

                                    01 Ocak – 31 Aralık 2021 

Faaliyet Raporu
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PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

1- Genel Bilgiler

1.1 Raporun Dönemi

01.01.2021–31.12.2021

1.2 Şirket Bilgileri 

Ticaret Unvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. 

Ticaret Sicil No : 143237/90742

Merkez Adres              :          Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik/İstanbul  

Merkez Telefon : 0216 493 12 66

Fax : 0216 493 12 80

Şube Adres                  :          Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası/Kocaeli 

Şube Ticaret Sicil No   :           25186 

Şube Telefon                :          0262 502 06 47 

İnternet Sitesi              :            www.parsan.com 

1.3- Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

2021 yılsonu itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL ve ödenmiş sermayesi 
77.112.000,00 TL olup dönem içinde değişiklik olmamıştır. 

SERMAYE YAPISI

ADET % TUTAR

Çelik Holding A.Ş. 5.145.920.746 66,73 51.459.207,46

Tevfik Yamantürk 79.802.566 1,04 798.025,66

Müşfik Hamdi Yamantürk 79.802.566 1,04 798.025,66

Halka açık kısım 2.405.674.123 31,19 24.056.741,23

TOPLAM 7.711.200.000 100,00 77.112.000,00
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1.4- İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi 

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan 
kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirkette 
imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

1.5- Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri;

Yönetim Kurulu;

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar görev 
yapmak üzere 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmişlerdir. Yönetim 
Kurulu’nda 3’ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üye görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. maddesinde belirtilen yetkilere 
haizdir. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. Denetimden Sorumlu 
Komite Üyeleri, SPK’nın Seri: X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere 
sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri;

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. 
maddesinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Detay Bilgi:

Tevfik YAMANTÜRK

Başkan- Murahhas Üye 

(Görev süresi: 1 yıl) 

1956 Yılında Ankara’da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji’nde, ortaöğrenimini 
Adana Koleji’nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego 
National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını 
tamamladı. 

1982‘den bu yana Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, 
Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir. 

 Alpaslan AKTUĞ 

 Başkan Yardımcısı 

 (Görev süresi: 1 yıl) 

1952 yılında Adana’da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı ‘’ 
Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.’’ nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve 
İdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı ‘‘ Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş.’nde Mali ve 
İdari Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Güriş grubu bünyesindeki, 
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- Güriş Holding A.Ş. 

- Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. 

- Or Döküm San. ve Tic. A.Ş. 

- Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

- Güriş İş Makinaları  Endüstri A.Ş. 

-Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. 

Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu 
Üyesi  görevlerini yürütmektedir. 3568 sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. 

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli olup, iki çocuk 
babasıdır. 

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU 

Üye

(Görev süresi: 1 yıl) 

Dr. Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladıktan 
sonra 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.  Lisansüstü öğrenimine 
ABD’de devam etti ve Finansal Yönetim konusunda master, ekonomi dalında da doktora derecelerini 
tamamladıktan sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde (SUNY) 1985 – 1988 yılları arasında ekonomi ve 
finans konularında öğretim üyeliği yaptı. 

1988 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Söylemezoğlu Başbakan Danışmanı olarak Savunma Sanayii’nin 
kuruluşunda çalıştı ve bu kurumun ekonomik konulardan sorumlu ilk Müsteşar Yardımcısı oldu. 1990 
yılında Sümerbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü görevine getirildi. Eximbank Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Dr. Söylemezoğlu 
1992 – 1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yaptı. Bu yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde 
lisans ve MBA programlarında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği görevinde de bulundu. 

Dr. Söylemezoğlu 1994 yılında Dünya Bankası’nda göreve başladı. Dünya Bankası’nda mali sektör, özel 
sektörü geliştirme, ekonomik program konularında birçok projenin yöneticiliği, Güney Afrika ve Hint 
Okyanusu Bölgesi Finans Sektörü Grup Başkanlığı ve Dünya Bankası’nın mali kurumlara verilen kredileri 
denetleme grubunun da Eş-Başkanlığı’nı yaptı.  Bu görevlerinin yanı sıra Dünya Bankası’nın ülkelerin  

performansını değerlendiren kurullarında Dünya Bankası’nın Finans ve Özel Sektör Gruplarının temsilcisi 
olarak yer aldı.  Dr. Söylemezoğlu 1982’de PI GAMMA MU International Honor Society in Social Sciences 
tarafından ömür boyu üyeliğe seçildi.  1986 yılında da Sigma Xi Scientific Research Society Columbia 
University Chapter tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi. 

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır. 

Olgun ŞAMLI 

Üye

(Görev süresi: 1 yıl) 

1951 Yılında Erzurum’da doğan Olgun Şamlı Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi Makine ve İş 
Güvenliği Mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978’de mezun oldu. 

Mart 1978’de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de çeşitli kademelerde çalışan Olgun 
Şamlı 30.06.2015 itibarıyla Üretim Direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 01.07.2015 tarihinden 26.04.2016  
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tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de Danışmanlık görevinde bulunmuştur. 

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asil 
Çelik San.Tic.A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 

Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

Ahmet ERTUĞRUL 

Üye

(Görev süresi: 1 yıl) 

Doç.Dr. Ahmet Ertuğrul, Afyon Sandıklı’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 
yüksek lisans eğitimini ABD’de Vanderbilt Üniversitesi’nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi’nde 1981 
yılında tamamlamıştır. 

Ahmet Ertuğrul; Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, T.Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, T.Eximbank Genel Müdürlüğü, çeşitli özel bankalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve 
üyelikleri, uzun süre de T.Havayolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi’nde Makroekonomi, Para Teorisi ve İktisadi 
Düşünceler Tarihi dersleri vermiştir. Kamu Açıkları Para Stoku ve Enflasyon, Para Teorisi, Türk 
Bankacılığında Etkinlik (Prof.Dr. Osman Zaim ile birlikte) ve Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi adlarında 4 
adet kitabı ve çeşitli konularda makaleleri yayınlanmıştır. 

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır. 

Orhan METİN 

Üye

(Görev süresi: 1 yıl) 

1948 yılında İstanbul’da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Teknik 
Üniversitesinden 1973 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 

Almanya’da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 
yılında Ankara’da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 07 Nisan 
1977 de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 6 yıl Kalite Bölümünde ve 
sonrasında 32 yıl Uluslararası Pazarlama Bölümünde görev yaptı. 

2015 yılı başında emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda 
Dövme Sanayicileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce 
ve Almanca bilmektedir.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 
Döktaş Dökümcülük Tic.San.A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 

Atilla ZEYBEK

Bağımsız Üye 

(Görev süresi: 1 yıl) 

1962 yılında Tavşanlı/Kütahya’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde (Kamu Yönetimi) 1985 
yılında tamamlamıştır.1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.’de Müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994  
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yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda aynı görevde bulunmuştur. 

1994-1995 yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü’nde, 1995-
1996 yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir. 

1996-2002 yıllarında Vakıfbank Kolej Şubesi Müdürlüğü de yapmış olup; 2002-2008 yıllarında Vakıfbank  

Ankara Şube Müdürlüğü sonrasında ise 2008-2014 arasında kurucu Başkan olarak Ankara Kurumsal 
Şube Başkanlığı yapmıştır. 

2014-2015 yıllarında da Göknur Gıda A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 

   Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş.’nin 
kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli olup, 2 çocuk sahibidir.  

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Döktaş Dökümcülük Tic.San. A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği 
yapmaktadır. 

Hasan Basri AKTAN

Bağımsız Üye 

(Görev süresi: 1 yıl) 

1952 yılında Kemaliye'de doğdu.1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni 
bitirdi.

1976 - 1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı 
olarak görev yaptı. 1985-1986 yıllarında Katma Değer Vergisi üzerine Almanya'da mesleki ihtisasta 
bulundu. 1989-1994 döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, 1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürü, 1998-1999 döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. 
Hükümetinde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.18 Aralık 2002 - 8 
Haziran 2009 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup, 3 çocuk sahibidir.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Döktaş Dökümcülük Tic.San.A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği 
yapmaktadır. 

Osman ASLAN

Bağımsız Üye 

(Görev süresi: 1 yıl) 

1954 yılında doğan Aslan,1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi-İstatistik bölümünden 

mezun olmuştur. Yüksek Lisansı’nı ise Bangor Unıversity Bankacılık & Finansman  bölümünde 
tamamlamıştır. 

1978-1984 yıllarında T.C. Merkez Bankası’nda Ekonomist olarak görev yapan Aslan,1984-1988 yıllarında 
ise Başbakanlık Danışmanı olarak görev yapmıştır. 

1988-2011 yıllarında Türk Eximbank’ta Genel Müdür Yardımcısı (İhracat Alacak Sigortası+ Krediler) olarak 
göreve başlayan Aslan;2011-2012 arasında ise Genel Müdür Müşavirliği görevinde bulunmuş olup 
Mart/2012’de emekliye ayrılmıştır. 

Evli olup; İngilizce bilmektedir. 
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Üst Düzey Yöneticiler;

Üst Yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki 
tecrübeleri:

Lokman YAMANTÜRK Direktörler Kurulu Koordinatörü

Gürbüz GÜZEY Direktör ( Üretim )

Sinan Yahya ÖZENBAŞ Direktör  ( Mali İşler) 

Derya ALBAYRAK Direktör  ( Pazarlama ve Satış ) 

Üst Düzey Yöneticiler ile ilgili Detay Bilgi:

Lokman YAMANTÜRK / Direktörler Kurulu Koordinatörü

1971 yılında Boyabat’da doğan Lokman Yamantürk, İlk ve Orta öğrenimini Samsun’da tamamladıktan 
sonra, 1997 yılında ABD / Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Lisansüstü 
öğrenimini 2003 yılında Sabancı Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı.  
Çalışma hayatına başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de 2000 – 2001 yılları arasında İcra 
Kurulu Asistanı, 2002- 2007 yılları arasında Finansman Müdürlüğü görevini yürüttü. 

2007 yılında atandığı Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Lokman 
Yamantürk, ayrıca Güriş Holding bünyesindeki şirketlerden Güriş İş Makinaları End. A.Ş. , Parsat Makina 
A.Ş. ve Merkez Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Evli ve iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.  

Gürbüz GÜZEY / Direktör (Üretim)

1970 yılında İstanbul’da doğan Gürbüz Güzey 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde Lisansüstü öğrenimini 
tamamladı. 

1995 yılında göreve başladığı ve çeşitli kademelerde çalıştığı Güriş grubu bünyesindeki Omtaş Otomotiv 
Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.’de halen Üretim, Planlama ve Yatırımlardan sorumlu Direktörlük 
görevini yürütmektedir.

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de Üretim biriminden sorumlu 
Direktör olarak görev yapmaktadır. 

Evli olup; iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir. 

Sinan Yahya ÖZENBAŞ / Direktör (Mali İşler) 

13 Ocak 1971 İstanbul doğumlu olan Özenbaş, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 
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Çalışma hayatına 1994 yılında Modaks Modern Aksesuar Sanayi şirketinde İhracat Sorumlusu olarak 
başlayan Özenbaş, 1995 – 1997 yılları arasında Eczacıbaşı Karo Seramik’te İthalat ve Satınalma Uzmanı 
ve Teşvik Uygulamaları Sorumlusu olarak çalışmıştır. 1997 yılında Set Grup Italcementi Holding’te Bütçe 
ve Kontrol Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Özenbaş, 2002 – 2009 yılları arasında Bütçe ve Kontrol 
Müdürü, 2009 – 2011 yılları arasında Bütçe, Kontrol ve Hazine Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012 
yılında Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.’de Mali İşler Direktör Yardımcısı olarak çalışan Özenbaş, 
Eylül 2012’den Temmuz 2018’e kadar Güriş Sanayi Grubu Şirketleri Bütçe, Kontrol ve Raporlama Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 

18 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. 

Evli olup; bir çocuk sahibidir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Derya ALBAYRAK / Direktör (Pazarlama ve Satış)

1971 Ankara doğumlu olan Albayrak, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır.İş hayatına 1995 yılında 
Chrysler A.Ş.’de Satış Pazarlama Mühendisi olarak başlayan Albayrak,1996-2000 yılları arasında Anadolu 
Isuzu’da sırasıyla Stok Kontrol-Planlama Mühendisi ve Pazarlama Uzmanı olarak,2002-2011 yılları 
arasında ise Bosal Mimaysan A.Ş.’de sırasıyla Satış Pazarlama Şefi ve Satış Pazarlama Müdürü olarak 
görev yapmıştır. 

2011-2012 yılları arasında İtameks’te Satış Pazarlama Direktörü,2012-2016 yıllarında Metalsa Otomotiv’de 
Satış ve Stok Kontrol Müdürü olarak çalışmıştır.2016 yılından 01.03.2019 tarihine kadar şirketimizde 
Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 

Evli olup; bir çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir. 

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler 

31 Aralık 2020 tarihinde 1.086 kişi olan ortalama konsolide personel sayısı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
1.210 kişidir. 

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat 
sağlanarak, 15.01.2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi 
imzalanmıştır. 

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;  01.01.2021 tarihi itibarıyla işyerinde çalışan 
işçilerin saat ücretlerine, ortalama ücret artışı % 30,00 olarak uygulanmıştır. 

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;  her ay yapılan sosyal yardım miktarı 520,00 
TL’den 590,00 TL’ye yükseltilmiştir. 
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1.6- Şirket Genel Kurulu’nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya 
Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi; 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2021 yılında kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına 
giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. 

1.7- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri 

2021 yılında şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi Dilovası tesisimizdeki 
yatırımlarının tamamlanması sonrası, artan ve gelişen kapasite ile kamu ve özel sektörde ortaya çıkabilecek tüm 
iş fırsatlarında değerlendirmek üzere yasal prosedürlere hazırlık; Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi ise kayıtlı 
sermaye sistemi izin süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nün izin yazılarında belirtildiği gibi değiştirilmiştir. 

2-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; 

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde 
aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir. Şirket üst yönetimine ise aylık ücret performansa dayalı yıllık prim 
ödenmektedir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 3.310.114 TL‘dir. 

3- Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 

Şirketimiz, Ar-Ge bölümümüzde yılların birikimini bir adım daha da ileriye taşıyacak olan çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında şirketimiz Ar-Ge bölümünde kendi tasarladığı ön takım 
komplesini müşterilerinin beğenisine sunmaya devam etmektedir. Müşterilerimizin, gelecekteki taleplerini 
karşılayabilmek için farklı tipte yeni komple ön dingil tasarım çözümleri üzerindeki çalışmalar sürdürülmüş 
ve bunların bilgisayar ortamındaki testleri tamamlanmıştır. Günümüzün gerektirdiği tüm teknoloji ürünlerinin 
kullanıldığı Ar-Ge bölümümüzde çalışmalar genişleyerek devam edecektir. Dilovası Ar-ge Merkezi 07 Şubat 
2018 itibari ile Bakanlık tarafından tescillenmiş ve bu tarih itibari ile de tüm Ar-Ge çalışmaları Bakanlık 
kapsamına alınmıştır. Satıştan, üretime tüm süreçlerin içerisinde aktif rol alacak olan Ar-Ge projeleri ile 
hem PARSAN'ın büyümesini hızlandıracak hem de onlarca yıldır sahip olduğumuz bilgi birikimini daha da 
arttıracaktır. Bununla birlikte, Akademik çalışmalara da odaklanılarak, Üniversitelerle işbirliğinin artması 
sağlanarak ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesine ön ayak olacaktır. Müşteri isteklerinin yerine 
getirilmesi, verimliliğin artırılması ve iş süreçlerinin kontrol altına alınması amaçlı mühendislik ve Ar-Ge 
çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaca hizmet edecek yeni ürün veya iyileştirilmiş yöntemlerin devreye 
alınması için ilgili paydaşlarla eş güdümlü çalışmalar devam etmektedir. 

Savunma Sanayiinde yerlileştirme çalışmaları kapsamında PARSAN ve Türkiye’de ilk defa üretilecek 
parçalar için dövme, ısıl işlem süreçleri ve uygun dövme geometrileri tasarlanmış ve üretime geçilmiştir. 

2021 Yılında 36 adet arge personeli ile 10 adet proje üzerinde çalışılmıştır. 

Aks üretim yöntemi geliştirmeleri, süperalaşım dövme proses geliştirmeleri ve hassas dövme yöntemleri 
ile ilgili olan 4 proje başarıyla tamamlanmış ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen yıllık denetlemelerde 
olumlu şekilde geçirilmiştir. 

Soğuk dövme yöntemi ile pinyon üretimi ve süper alaşım proses tasarımı geliştirmeleri konularında 
çalışılan projelere devam edilmektedir. 
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4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 

2021 yılı satış miktarı programlanan bütçeden %4 daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Buradaki 
temel faktör 2020 yılına ait taleplerin Covid-19 Pandemisi etkisiyle ertelenmesidir. 

2021 satış ciromuz (EUR) programlanan bütçeden %8 daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Buradaki 
temel faktörler Covid-19 Pandemisi etkisiyle ertelenen satışların 2021 yılına kayması ve hammadde 
fiyatlarındaki artışın yansımasıdır. 

2021 satış ciromuz (TRY) programlanan bütçeye göre %11 daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 
Buradaki temel faktörler ise yüksek satış miktarı, döviz kurlarının yükselmesi ve hammadde fiyatlarındaki 
artışın yansımasıdır.

4.1 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 

2021 yılında yapılmakta olan yatırımlar için 73.211.186 TL, 2020 yılında ise 27.228.815 TL harcanmıştır. 

4.2 Teşvikler 

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım ile ilgili alınan 01.12.2014 

tarih ve 116942 No’lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda 
% 100 Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası vardır.  

2018 yılında söz konusu belgenin ek süresi için müracaat yapılmış olup; Yatırım Teşvik Belgesi 12.09.2018 
tarihinde B116942 sayılı belge yerine kaim olmak üzere C116942 sayılı belge düzenlenerek tarafımıza geri 
gönderilmiştir. 

17.12.2019 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile T.C.Ekonomi Bakanlığı’na gönderilen Yatırım 
Teşvik Belgesi 07.02.2020 tarihinde C116942 sayılı belge yerine kaim olmak üzere D116942 sayılı belge 
düzenlenerek tarafımıza geri gönderilmiştir. 

İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile T.C.Ekonomi Bakanlığı’na gönderilen Yatırım Teşvik Belgesi 
10.03.2021 tarihinde D116942 sayılı belge yerine kaim olmak üzere E116942 sayılı belge düzenlenerek 
tarafımıza geri gönderilmiştir 

Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi’nde Vergi İndirim Oranı  %80 YKO %40,Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği (Özel Şartlardaki maddelerin gerçekleşmesi halinde) ve faiz desteği vardır. Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği 7 yıldır. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe 
konulması ile % 40 olarak belirlenen bu Yatırıma Katkı Oranı 01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen yatırım harcamaları için 15 puan ilave edilmek suretiyle % 55 olarak uygulanmıştır. 
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2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 
çerçevesinde 4 yıllık destek süremizin başlangıç ve bitiş tarihleri 12.10.2018-11.10.2022’dir. 

İkinci destek süremiz ( 12.10.2019-11.10.2020 ) için ise 25.08.2020 ve 20.01.2021 tarihlerindeki 
başvurularımıza istinaden;07.04.2021 ve 04.08.2021 tarihlerinde toplam 1.706.650 TL’lik hak edişlerimiz 
hesaplarımıza geçmiştir. 

Üçüncü destek süremiz (12.10.2020-11.10.2021) kapsamında da 18.05.2021 tarihli başvurumuza 
istinaden 28.10.2021 tarihinde 1.018.279 TL’lik hak ediş tutarımız banka hesabımıza yatırılmıştır. 

4.3 Üretim Kapasitemiz

PENDİK KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ

RAPOR TARİHİ                        : 26 ŞUBAT 2020 

GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU  :  26 ŞUBAT 2022 
    YILLIK KAPASİTE
          (1 VARDİYA)

MİKTAR BİRİM

Otomotiv sektörü için talaşlı şekillendirilmiş aksam ve parçalar 143.000 ADET

Obüs Üst Silindiri Dövme Taslağı 750 ADET

Uçaksavar Kama Gövde Taslağı 250 ADET

TOPLAM (ADET) 144.000 ADET

DİLOVASI KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ

RAPOR TARİHİ                        : 10 ARALIK 2020 

GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU  :  10 ARALIK 2022 
YILLIK KAPASİTE
      (1 VARDİYA)

MİKTAR BİRİM

Aks (Arka Aks) 198.000 ADET

Aks Mili 102.000 ADET

Yarı İşlemeli Aks ve Aks mili 33.818 ADET

Dingil ( Ön Dingil),Krank Mili, Flanş Taslağı vb. 203.670 ADET

Türbin Diski 250 ADET

Pervane Göbeği 40 ADET

Rotor 40 ADET

Piston 2.448.000 ADET

Fren Kam Mili 244.800 ADET

Dingil ( Ön Dingil) 12.000 ADET

Aksön 18.000 ADET

Kol ( Rot Kolu, Çolak Kol ) 18.000 ADET

Yarı İşlemeli Teker Taslağı, Teker Mili, Yatak Desteği, Karşı Ağırlık vb. 9.000 ADET

TOPLAM (ADET) 3.287.618 ADET
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4.4 İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulunun Görüşü 

Şirket bünyesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir. 

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite etkin bir şekilde Yönetim Kurulu 
tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda 
en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite kendi görev 
ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na bildirir. 

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temelini 
oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bunun 
için şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol 
edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur. 

4.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay oranlarına İlişkin Bilgiler 

2021 yılsonu itibarıyla Bağlı Ortaklık ve İştirakler listesi aşağıda gösterildiği gibidir. 

Bağlı Ortaklıklar                                                                  Ortaklık Oranı          Faaliyet Konusu 

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.       %        48,33           Otomotiv Yedek Parça 

İştirakler                                                                               Ortaklık Oranı          Faaliyet Konusu

Yazıcı Güriş Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş % 20,00 Demir-Çelik Üretimi

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.                                                     %        22,78            Çelik Üretimi 

Güriş İş Makinaları End. A.Ş.                                                  %         9,52            Beton Santralleri Yapımı 

4.6 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 

Bulunmamaktadır. 

4.7  Dönem İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 

Şirketin Bağımsız Denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından, 
Tam Tasdik Denetimi ise BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 
yapılmaktadır. 

2021 yılında kamu kurumlarınca herhangi bir denetim söz konusu olmamıştır. Tarafımıza resmi olarak 
yapılmış bildirim bulunmamaktadır. 
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4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki 
Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup aleyhine 5.154.959 TL tutarında (31 Aralık 2020:2.160.184 TL), Grup’un 
ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup’un 
faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğundan ve 
davalarla ilgili olarak nakit çıkışlarını muhtemel gördüğünden ekli finansal tablolarda 5.154.959 TL (31 
Aralık 2020: 2.160.184 TL) karşılık ayrılmıştır. 

4.9 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında 
uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 

Bulunmamaktadır. 

4.10 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı ve Genel Kurul Kararlarının 
Uygulanması Hakkında Bilgi 

2021 yılında hedeflenen satış ve kârlılık rakamlarına tam olarak ulaşılmış olup; alınan tüm Genel Kurul 
kararları da yerine getirilmiştir. 

4.11 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi 

2021 yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 

4.12 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgi 

2021 yılında kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile sosyal sorumluluk 
çerçevesinde 1.705.212,30 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 

5- Finansal Durum

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi 
Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin 
Durumu

2021 yılında yurt içi satışlarımız  bir önceki yıla göre % 145,98 artarak 168.850.756 TL’den 415.338.588 TL’ye 
yükselmiştir. Yurt dışı satışlarımız ise % 72,26 artarak 421.050.864 TL’den 725.316.484 TL’ye yükselmiştir. 

Sermaye risk yönetimiyle bir yandan faaliyetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da borç ve 
özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak kârlılığın artırılması hedeflenmektedir. 
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Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı 
ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket’i idare ve temsil eder. 

Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını 
belirler, yönetimin performansını denetler. 

Düşük karbon emisyonlu, çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların daha çok tercih edilmesi dünya genelinde 
geleneksel üreticileri yeni yatırımlara zorluyor. Firmaların mevcut üretim yapısında hızlı değişiklikleri 
getirememeleri durumu da için üretim üzerinde baskı oluşturuyor. 

Dünya otomotiv sektörünün yakın dönemdeki seyri açısından rekabeti düzenleyen ve tüketici haklarını koruyan 
yasal gelişmelerin yanında yakıt tüketimini azaltan, güvenliği ve verimliliği artıran ve sıkılaşan çevre 
düzenlemelerini ön planda tutan teknolojilerin kullanımı önem taşıyor. Satışların gücünü koruması ve üretimde 
verimlilik artışı sağlayan süreç iyileştirmeleri sayesinde sektör dünya genelinde karlılığını korusa da yeni koşullara 
uyum sağlamak üzere yapılacak yüksek AR-GE harcamaları ve sektör temsilcilerinin ödemek zorunda kaldıkları 
ceza ve tazminatların önümüzdeki yıllarda da dünya otomotiv sektörünün baş etmek durumunda kalacağı zorluklar 
olacak.

Bu süreçte Şirketimiz kurumsal yapısını geliştirmiş, yatırımlarını tamamlamış ve kendisini, en üst seviyede kalite 
ve kapasitesi ile otomotivden gelecek talebe karşı hazırlamış bulunmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında oluşturduğumuz kurumsal hedeflerimizi kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

- Müşteri tatmini ile ulaşılan kalite ve hizmette süreklilik, 
- Verimlilik ve kârlılık, 
- Büyüme,
- İhracatta ihraç edilen ülke sayısını artırma, 
- Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik 

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma 
Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir 
Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler 

Bilanço

Cari Dönem Geçmiş Dönem

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 786.197.581 472.772.820

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.111.497.784 1.921.507.454

TOPLAM VARLIKLAR 3.897.695.365 2.394.280.274

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.373.042.604 616.850.589

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 972.543.417 788.696.693

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.552.109.344 988.732.992

TOPLAM KAYNAKLAR 3.897.695.365 2.394.280.274
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Gelir Tablosu

Cari Dönem Geçmiş Dönem
01 Ocak-31 Aralık 

2021
01 Ocak-31 Aralık 

2020

BRÜT KÂR
273.812.673 164.964.479

ESAS FAALİYET KÂRI 140.121.324 72.281.359

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI 346.148.032 145.406.986

VERGİ ÖNCESİ KÂR 252.309.878 148.421.019

DÖNEM KÂRI 184.966.109 133.148.283

  Satış Faaliyetleri 

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
( TL )

Mamul cinsi 2021 2020 Artış-Azalış %

Genel Dövme 192.258.936 94.705.383 %103,00

Arka Aks Şaftları ve Miller 316.154.215 185.149.980 %70,76

Ön Dingil 41.857.102 19.642.878 %113,09

Ön Aks 11.573.976 6.625.278 %74,69

Kollar 5.960.006 2.711.898 %119,77

Diğer İşlemeli Parçalar 35.043.486 18.838.161 %86,02

Motor Aksamı 166.762.337 91.235.602 %82,78

Toplam 769.610.058 418.909.180 %83,72

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

( TL )

Mamul cinsi 2021 2020 Artış-Azalış %

Aks 20.304.129 9.444.472 %114,98

Akson 14.829.435 6.368.882 %132,84

Biyel 2.018.261 1.432.053 %40,93

Diğer 9.845.580 9.303.316 %5,83

  İş Makinaları 6.965.265 1.693.405 %311,32

  Dişli 38.998.151 19.862.240 %96,34

  Kardan çatalı 6.310.894 482.415 %1218,19

Kollar 2.281.326 484.062 %371,29

Krank 81.301.205 45.755.765 %77,69

Miller 25.825.657 15.588.244 %65,67

Priz Direk 497.495 141.403 %251,83

Aks milleri 139.718 1.216.071 -%88,51

Rail 67.293.603 41.949.683 %60,42

Savunma Sanayi 29.362.130 13.844.326 %112,09

Poyra 617.189 55.952 %1003,06

Piston 44.979.813 21.436.451 %109,83
Toplam 351.569.851 189.058.741 %85,96
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LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran Dönen Varlıklar/KVY Kaynak 0,57

Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak 0,28

Stoklar/Cari Aktif Stoklar/Dönen Varlıklar 0,52

Net İşletme Sermayesi (*) Dönen Varlıklar-KVY Kaynak (Kısa Vadeli 
Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 
Vadeli Kısımları, Kısa Vadeli Diğer ve Ticari 
Borçlar)

(525.509.124)

MALİ BÜNYE ORANLARI

Finansal Kaldıraç (KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif 0,60

Duran Varlıklar/Özkaynak 2,00

Finansal Borçlar/Özkaynak 1,14

Net Finansal Pozisyon (**) Net Varlıklar-Finansal Borçlar (984.050.134)

KÂRLILIK ORANLARI

Aktif Devir Hızı Net Satışlar/Aktif Toplamı 0,29

Brüt Kâr Marjı Brüt Satış Kârı/Net Satışlar 0,24

Aktif Verimliliği Net Kâr/Aktif Toplamı 0,05

Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı 0,12

Hisse Başına Kayıp / Kazanç 0,02

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)

Nakit ve Nakit Benzerleri 28.565.626

Ticari Alacaklar 276.597.792

Stoklar 405.321.620

Peşin Ödenmiş Giderler 15.370.858

Diğer Dönen Varlıklar 60.341.685

Kısa Vadeli Borçlanmalar 222.899.460

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 
Vadeli Kısımları 

664.053.245

Ticari Borçlar 411.890.672

Diğer Borçlar 12.863.328

Net İşletme Sermayesi (525.509.124)

NET FİNANSAL POZİSYON (**)

Nakit Varlıklar 786.197.581

Finansal Borçlar 1.770.247.715

Net Finansal Pozisyon (984.050.134)

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin 
Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmesi 

2021 yılında şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu olmamıştır. 

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 

Parsan, piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, 
dövize endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket 
prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir. 
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5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle 
Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 

Kâr Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılların Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ve Genel Kurul Toplantı 
Tutanaklarında da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım 
ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir. 

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel 
Kurulu’nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 

6.1 Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikası 

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak kısa, orta, uzun vadeli TL ve 
döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin 
tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek 
muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler almıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, 
sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, 
doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için 
minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin 
etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda 
takip ederek, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir 
teknolojik kullanım olan SAP ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış 
ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir. 

a-) Sermaye Riski Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerini sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve 
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedefler. 

Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, 
yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 

Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun 
sermaye yapısını sürdürmek ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

b-) Likidite Riski

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememe riskidir ve bu risk bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde 
yönetilmesiyle ortadan kaldırılmaktadır. 

Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla 
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak kısa vadeli likiditenin korunması, şirketin bilanço asit 
test oranının belli seviyede tutulmasını sağlamaktır. 
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c-) Faiz Oranı Riski 

Piyasada farklı faiz oranlarının uygulanması ve faiz oranlarındaki değişimler mali sonuçlar açısından oldukça 
önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Faiz oranı riskinin kontrolünde kredi kullanımlarında ihracat taahhüt faktörü kullanılmakta ve sabit faiz, değişken 
faiz gibi dengeler dikkate alınmaktadır. 

d-) Döviz Kur Riski

Şirketin maruz kaldığı en önemli risklerdendir. Bu riskin yönetiminde kur dalgalanmalarından en az etkilenebilecek 
şekilde döviz pozisyonunun tutulması amaçlanmaktadır. 

Merkez Bankası para politikası uygulamaları da dikkate alınarak ihracat seviyesinin yüksekliği desteğinde çok 
düşük maliyetli fırsat olarak çıkmış döviz kredileri kullanılmış, alternatif finansman yöntemi olarak ta opsiyon ve 
forward uygulamaları takip edilmiş; ancak şirket de uygulanmamıştır. 

6.2 Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgi 

Şirketimizin 26.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler göz önüne alınarak oluşabilecek risklerin erken 
saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde 
bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 
yılında kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplantılar yapmıştır. 

6.3 Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda 
İleriye Dönük Riskler 

Yakın zamanda döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen olumsuz değişiklikler, Türkiye ekonomisinin büyümesi 
bakımından ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Söz konusu makroekonomik faktörlerin yakın gelecekte iyileşeceğine 
dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Dolayısıyla şirket; şirketin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için 
tedbirlidir. Verimlilik, teknolojik gelişmeler ve bilanço risk yönetim prensiplerine odaklanacaktır. 

7- Diğer Hususlar 

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve pay sahipleri ile diğer üçüncü kişilerin 
haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önlem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 

7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirketimiz; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’’nde belirtilen zorunlu ilkelerin tamamına uymaktadır. 

Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de uyum için azami özen gösterilmiş olup; 
gönüllü ilkelerin bir kısmının uygulamasında yaşanan zorluklar, Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak 
örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla 
bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. 

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri 
ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun çalışmaların 
hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm 
paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu 
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İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. 
Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 

Şirketimiz 2021 yılında zorunlu ilkelere tam uyum sağlamakla beraber; uygulanması zorunlu olmayan 
ilkelerden; henüz tam uyum sağlanamayanlar aşağıda yer almaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10.no’lu maddesi uyarınca; bağış ve yardım tutarları Genel kurul 
gündeminde toplu olarak ayrı bir gündem maddesi şeklinde yer almasına rağmen Genel Kurul tarafından 
onaylanan politikaya aykırı veya ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlem 
olmaması nedeniyle bunlardan yararlananlar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.   

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.5.2. no'lu maddesi uyarınca; Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine 
ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 2.1.4 no’lu maddesi uyarınca Şirketin internet sitesi Türkçe olarak 
düzenlenmektedir. Yabancı dilde de internet sitesi oluşturulmuştur. Ancak Türkçe ile tamamen aynı 
içerikte değildir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.2.1. no'lu maddesi uyarınca; Çalışanların yönetime katılımı şirket esas 
sözleşmesinde yer almamakla beraber; İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uyum, performans 
yönetimi, kişisel gelişim, çalışma ortamının iyileştirilmesi (çalışan etkinliği anketi) ve yaratıcı/yenilikçi 
fikirlerin hayata geçirilmesi konularında şirket içi düzenlemeler ve yönetim seviyesinde yürütülen 
çalışmalar ile çalışanların yönetime katılımı etkin bir şekilde desteklenmektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.2.2. no'lu maddesi uyarınca; Menfaat sahiplerinin talep, öneri ve
şikâyetleri yönetim tarafından dinlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.3.1. no'lu maddesi uyarınca; şirketimizde İstihdam Politikası bulunmakla 
birlikte, tüm kilit yönetici pozisyonları için herhangi bir halefiyet planı bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2.2. no'lu maddesi uyarınca; Yıllık faaliyet raporumuzda; Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen 
görev ve yetkilere haiz olduğu belirtilmekte olup; ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2.8 no’lu maddesi uyarınca; şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta 
ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.9 no’lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için 
henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları 
devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.4.5 no’lu maddesi uyarınca; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla 
birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.4.7 no’lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında 
başka görevler alması sınırlandırılmamış olup; şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu aracılığı ile 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.5 no’lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu yapısı ve üye sayısı gereği 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır. Bununla beraber tüm 
yönetim kurulu ve komite üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gereken özeni göstererek 
şirketi temsil etmektedirler. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.1 maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu için performans değerlendirmesi 
gerçekleştirilmemiştir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve yıllık Faaliyet 
Raporu'nda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin aldıkları ücretler ayrı bir şekilde verilirken; üst düzey 
yöneticilerin ücretleri toplu olarak yazılmaktadır. 

SPK’nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı doğrultusunda Şirket’in gönüllü ilkelere uyum durumuna ilişkin 
açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”), mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkındaki 
bilgilere ise Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) şablonlarında yer verilmiştir. Şirketimiz bu şablonlara 
Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda yer vermekte olup, ilgili şablonlar ayrıca Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (“KAP”) (https://www.kap.org.tr/tr/) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi 

Şirketimizde pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim 
mevcuttur. Bu birim Mali İşler Direktörü Sinan Yahya Özenbaş tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü  
Mithat Sezgin ( 0262-502 06 47 Dâhili - 5330, msezgin@parsan.com) ve Bütçe, Kontrol ve Raporlama Müdürü-
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Cihan Alankaya (0262-502 06 47 Dâhili - 5310, calankaya@parsan.com) ‘den
oluşmaktadır. 

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

1) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlamak veya yanıtlanmasını sağlamak, 
2)  Mevzuata uygun olarak Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasını sağlamak, 
3) Faaliyet Raporu vesaire dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak ve pay sahibine ulaştırılmasını temin 
etmek,
4) Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi konu ile ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatın sağlanması 
5) Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması 
6) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kamunun aydınlatılması (KAP) 
7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve şirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulaması dâhilinde; gerek 
basın, gerek medya, gerekse güncelleştirilmesi yapılmakta olan web sitesi kanalıyla pay sahiplerine ulaştırmak. 

Dönem içinde birime çok sayıda yazılı ve sözlü başvuru yapılmış olup, bu başvuruların tamamı ilgili mevzuat 
çerçevesinde iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmıştır. 

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak basın, medya ve güncelleştirilmesi yapılmakta 
olan kurumsal web sitesi kanalıyla cevap verilmektedir. 

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Borsa İstanbul’da, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin 
bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmektedir. 
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Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra 
Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir. 

2021 yılında Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtımı, hisse senedi ve ilgili dönem 
faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 
cevaplandırılmıştır. 

Ayrıca, Pay Sahipleri şirket hakkındaki bilgileri www.parsan.com adresinden, Borsa İstanbul tarafından 
yayınlanan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. 

Şirketin, Sermaye Piyasası tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm 
bulunmaktadır. 

Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2021 yılında özel denetçi tayini 
konusunda talep mevcut değildir. 

2.3 Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak yapar.

Davet işlemleri toplantı tarihinden en az 21 gün önce Ticaret Sicili Gazetesi ve ülke çapında dağıtımı yapılan 
herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilir. 

Şirket hisse senetleri hamiline işlem görmektedir. Gündem oylamasında Türk Ticaret Kanunu’nca belirlenen yeter 
sayısı esas alınmaktadır. 

Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve Faaliyet Raporu’nun onayı gibi önemli hususlar Genel 
Kurul’un onayına sunulmaktadır. 

Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem 
maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer 
belgelerle Esas Sözleşme’nin son hali ve Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel 
Kurul Toplantısı’na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizde pay sahiplerimizin incelemelerine açık 
tutulmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki 
kararlar da Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

Genel Kurul Tutanakları şirketin www.parsan.com adresinde yayınlanmaktadır. 

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. 

2.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat 
hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımı 
yapar.



22

Buna göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 
hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve 
Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı’nın dağıtılmaması veya asgari %5’i olmak 
üzere kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin 
finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır. 

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı 
etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer 
alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtımı kararlarının alınmasında 
Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK 
Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. 

4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı 
kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay 
sahiplerine dağıtılacaktır. 

5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin 
olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 

6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; 
Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı 
doğrultusunda kâr payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımı yapabilir. 

7- Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile 
dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilir. 

Kâr Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda ve Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı’nda da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım 
ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir. 

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel 
Kurulu’nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

2.6 Payların Devri 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. 

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

3.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 

a)Şirketin resmi bir bilgilendirme politikası olmamakla beraber şirketle ilgili gelişmeler basın yoluyla, medya 
kuruluşları kanalıyla ve web sitesi üzerinden bildirilmektedir. 

b)Şirket ile ilgili bilgiler ve gelişmeler (a) fıkrasında belirtilen yollarla, kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşıldığından ve 
Şirketimize iletilen bilgi talepleri ve başvurular titizlikle cevaplandırıldığından, ayrıca bir bilgilendirme politikası 
geliştirilmesine bugüne kadar ihtiyaç ve gereklilik duyulmamıştır. 

Şirketimiz ile ilgili bilgiler ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasından Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 
Hasan Basri Aktan sorumludur.
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Özel Durum Açıklamaları 

Şirketimizde yıl içinde Sermaye Piyasası ve BIST tebliğleri gereği Özel Durum açıklamaları yapılmıştır. Şirket Özel 
Durum açıklamalarını BIST yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında pay sahiplerinin bilgisine 
sunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya BIST tarafından yaptırım 
uygulanmamıştır. Şirket hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir. 

3.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine 
www.parsan.com adresinde sunmaktadır. 

İnternet sitemizde, Kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasası Kanunu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere yer verilmektedir. 

3.3 Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan başlıca bilgilere Faaliyet Raporu’nda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim 
Kurulu yıllık Faaliyet Raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık 
Faaliyet Raporu’nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 13 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 
Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre hazırlanmıştır. 

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ 

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

MENFAAT SAHİPLERİ 

ORTAKLAR
Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul 
toplantıları, sermaye artırımı, kâr dağıtımı gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicili Gazetesi, Özel 
Durum Açıklaması ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde 
çıkan mahalli bir gazetede duyurulmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eş zamanlı olarak bilgilendirmektedir. 

MÜŞTERİLER 
Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. 
Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. 



24

ÇALIŞANLAR 
Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak 
belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur. 
Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen 
seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla bilgilendirilmektedir. 

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile 
öğrenmektedirler. 

Ayrıca menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir. 

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar  (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, vb.), 
ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve 
geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır Bu uygulamalar aracılığı ile çalışanlar 
yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli toplantılarda ele alınarak gerekli 
değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar ile çalışanların şirketin yönetimine gerekli katılım 
ve katkıları sağlanmaktadır. 

4.3 İnsan Kaynakları Politikası 

Parsan olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin iş hedeflerinin yanı 
sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özgü şartları da ayrı ayrı 
göz önünde bulundurmaktayız. Şirketimiz, başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği 
önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, 
organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel 

gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tüm Şirket çalışanları aşağıda yer alan kriterleri ve kuralları benimsemiş ve bu kurallar bütünü yer alan başlıklar 
çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren kişiler arasından seçilirler. 

T.C. Kanunlarına uygun davranırlar. 

Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar. 

Çalışanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde düzeyli ve dikkatli davranırlar. 

Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımını için azami çaba gösterirler. 

Şirket çalışanları becerileri, deneyimlerini artırmak için çaba gösterirler. 

Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. 

Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım 
ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler. 

Şirketin harcamalarında gelir ve gider dengesini gözeterek maddi açıdan titiz davranır. 

Müşteri ve Satıcı memnuniyetini sağlama bilincinde, müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti 
sunmak için gayret gösterirler.
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Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu her tür belgenin doğru eksiksiz ve 
anlaşılabilir olmasına çalışırlar. 

Güvenli, adil, şeffaf bir çalışma ortamı hazırlar. 

Denetimden sorumlu kişilerin çalışmaları için gerekli desteği ve imkânı sağlarlar. 

Konuşma, davranış ve giyim tarzları makul ve ölçülüdür. 

Çalışanlar ve Yöneticiler etik kuralların prensiplerini tüm iş genelinde uygularlar. 

Farklı fikir bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirilerek Şirket için etkili sağlam ve uygun kararları 
alırlar. 

Şirket daha temiz bir çevre için uluslararası standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabayı 
göstermektedir. Bu kapsamda şirketimiz 2007 yılından beri IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi sahibidir. 
Yapılan yatırımlarla hava ve gürültü kirliliği önlenmiştir. Fabrika arazisi genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları 
ile rüzgâr, gürültü ve toz etkilerini azaltılması ve havayı temizleyerek sağlığa katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, şirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla 
yaptığı bağışlarla, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

Yönetim Kurulu Üyeleri bir ile üç yıl için seçilmiş dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki 
gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye 
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Alpaslan AKTUĞ 

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU 

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun ŞAMLI 

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERTUĞRUL 

Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan METİN 

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 
Hasan Basri AKTAN
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Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 
Atilla ZEYBEK

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 
Osman ASLAN

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler: 

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye 
Tevfik YAMANTÜRK Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Alpaslan AKTUĞ Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun ŞAMLI Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERTUĞRUL’un Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan METİN Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 
Hasan Basri AKTAN Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız 
Atilla ZEYBEK Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız 
Osman ASLAN’ın Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır 

Şirket Yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamıştır veya 
sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
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maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 6 icracı olmayan, 
3’de bağımsız üye bulunmaktadır. 

Bağımsız üyeler 

Hasan Basri AKTAN, Atilla ZEYBEK ve Osman ASLAN Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. veya iştiraki veya 
grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında son 10 yıl 
içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu 
ve son 6 yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu;  

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye 
Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 
veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,   

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil 
görevlerine zaman ayıracağımı,  

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, 

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu  

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.  

Adı Soyadı: Hasan Basri Aktan 

T.C. Kimlik No:

İmza:  



28

BAĞIMSIZLIK BEYANI 
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu;  

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye 
Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 
veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,   

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil 
görevlerine zaman ayıracağımı,  

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, 

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu  

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.  

Adı Soyadı: Atilla Zeybek 

T.C. Kimlik No:

İmza:  
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu;  

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye 
Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 
veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,   

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil 
görevlerine zaman ayıracağımı,  

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, 

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu  

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.  

Adı Soyadı: Osman Aslan 

T.C. Kimlik No:

İmza: 
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5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 

Şirket Yönetim Kurulu 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay 
alınmak sureti ile 10 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları’nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2021 yılı toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan 
kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili 
katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri’nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. 

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli 
nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır. 

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi mevcuttur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Atilla ZEYBEK

Üye : Osman ASLAN

Üye :Cihan ALANKAYA

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal 
Yönetim Komitesi toplantıları Başkan’ın uygun göreceği yerde yılda en az 2 kez olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta 
toplanır. Yönetim Kurulu’nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. 

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: Hasan Basri AKTAN

Üye : Atilla ZEYBEK

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. 
Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, 
düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Ayrıca bağımsız 
denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda yaparak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Başkan: Atilla ZEYBEK

Üye : Osman ASLAN
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Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden 
fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. 
Komitede, şirket Genel Müdürü görev alamaz. Komite Başkanı, şirket Genel Kurul’unca Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçildiği tarihi takiben bağımsız üyeler arasından seçilir. Komite her altı ayda bir defa olmak üzere yılda 
iki kez toplanır. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, 
kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak Komite’nin görevleri 
arasındadır. 

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir. 

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite etkin bir şekilde Yönetim Kurulu 
tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. 

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temelini 
oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bunun 
için şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol 
edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur. 

5.5 Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Görevimiz,
Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, 
performansı artıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmaktır. 

Hedefimiz,
Sektörümüzü, müşterilerimizi, müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımaya özen göstermek ve 
tüm çalışanlarımızla birlikte onların memnuniyetini daha da artırmaktır. 

Yönetim Kurulu, ortaklarıyla birlikte tartışarak iki yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler 
çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı 
sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın 
bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim 
Kurulu’nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır. 

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde 
aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir. 

Genel Kurul’da alınan karara istinaden 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 7.500 
TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir. 

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 

2021 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 3.310.114 TL’dir. 
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PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ 
01.01.2021-31.12.2021

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen 
“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim 
(“ÇSY”) çalışmalarını yürütmektedir ve SPK tarafından açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.  

Bu İlkeler’ in uygulanması gönüllülük esasına göre olmakla birlikte, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nin 1’inci maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında olduğu değerlendirilen Şirketimiz, 2020 yılı 
verilerini içerecek şekilde 2021 yılından itibaren “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne Faaliyet 
Raporu’nda yer vermektedir.

A. Genel İlkeler 
A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulumuz, Şirket için geçerli “Çevresel-Sosyal ve Kurumsal Yönetim” öncelikli hususlar, riskleri 
ve fırsatları belirlemek konusunda çalışmaktadır.  

Parsan, yasal gerekliliklere, müşterilerinin özel istek ve beklentilerine ve tedarik zinciri içerisinde 
müşterilerine, tedarikçilerine, bu zinciri içerisinde, çalışanlarının da dâhil olduğu kişilere ve çevresine 
duyarlı bir kuruluş olarak, Sürdürülebilirlik, İSG ve Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim bağlamında 
politikalarını oluşturmuş ve dokümante etmiştir. 

Önümüzdeki dönemde kuruluş faaliyetlerine uygun bu politikalarını uygulamak ve bu bağlamda kısa ve 
uzun vadeli hedeflerini belirlemek konusunda planlamalarını ve İş Planlarını yapmıştır.  

A2. Uygulama/İzleme 

İSG ve Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim politikalarının yürütülmesinden oluşturulacak olan Kurumsal 
ve Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi oluşturulması gündemimizde olacaktır. Bu komitenin bu alanda ve 
bu çerçevede sorumlu olması değerlendirilmektedir. KSYK, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler 
doğrultusunda, uygulama ve eylem (İş Yönetim) planlarını oluşturarak ve kamuya açıklayacaktır. 

Yine bu bağlamda, Çevresel, Sosyal Ve Kurumsal Yönetim kilit performans göstergeleri genel olarak 
kabul gören standartlar referans alınarak sunulacak ve tüm geliştirici faaliyetler, ilgili taraflarla 
(paydaşlarla) paylaşılacaktır. 

A3. Raporlama

Parsan, Çevre, Sosyal Ve Kurumsal Yönetim kapsamındaki faaliyetlerini genel kabul gören standart 
sunumları dikkate alarak şeffaf bir şekilde her yıl raporlayacaktır.  

Dönem içerisinde Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim kapsamında Parsan’ ın aleyhine açılan ve/veya 
sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.  

A4. Doğrulama 

Çevresel, Sosyal Ve Kurumsal Yönetim kapsamındaki Parsan faaliyetleri, genel kabul gören standart 
sunumları dikkate alarak şeffaf bir şekilde her yıl Parsan tarafından raporlanacak ve imkânlar dâhilinde 
hazırlanan raporun bağımsız denetime tabi tutulması konusunda gerekli duyarlılığı gösterecek ve destek 
verecektir.

B. Çevresel İlkeler 
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. 2007 yılından beri uluslararası geçerliliğe sahip ISO 14001:2015 
Çevre Yönetim Sistemi standartlarını karşılayan, süreçlerini bu bağlamda planlayan, tatbik ve kontrol 
eden ve sürekli geliştiren bir sisteme sahip olup, sertifikalı bir kuruluştur. 

Bu bağlamda yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan ve çevre etkilerine neden olan etkenleri tanımlamakta 
ve değerlendirmektedir. 

Risk Analizleri ve önleyici yaklaşım ilkeleriyle potansiyel problemler, kaynağında belirlenmekte ve 
problem vuku bulmadan önlenmeye çalışılmaktadır. 
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Bu bağlamda, çevresel riskleri minimize eden çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Parsan, bunun yanı sıra, 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. 

Sektörel anlamda müşteri istek ve beklentilerini karşılamak bağlamında; 

2004 den beri IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

2021 yılında AS 9100 Havacılık, Uzay Ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Ford Q1 Sertifikası gibi önemli yönetim sistemleri sertifikalarına 
sahip olabilmek adına çalışmalar devam etmektedir. 

Tüm yönetim sistemlerimiz, BV tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedir. 

2019 yılı Ocak ayında Lloyd’s Register tarafından şirketimiz denetlenmiş ve Lloyd’s Register 
sertifikamızın geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.  

Parsan’ın çevreye duyarlı bir kuruluş olarak çevreye olan etkilerini kontrol etmek Parsan Çevre 
Politikası’nın gereği olup çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Bu kapsamda çevre boyutları geçmiş, 
bugün ve gelecek planları dikkate alınarak değerlendirilir.  

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir: 

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına Su Arıtma “ sistemi devreye 
alınmıştır. Sistemimizde kullanılan süreç suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu süreç 
sonucu oluşan atık sular ise kontrollü olarak İSKİ kanalına deşarj edilmekte ve İSKİ tarafından periyodik 
olarak kontrolleri yapılmaktadır.  

Prosesimiz sonucu oluşan hava emisyonlarımızın ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması 
için yetkili kuruluşlarca düzenli “ Emisyon Ölçümleri ” yapılmaktadır, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği” çerçevesinde öncelikle, Yüzey Temizleme ve Tav Galvaniz Hatlarında havalandırma 
sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve/veya yeni sistemler kurulmuştur.  

Çevre kirliliğini önlemek; çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak, 
kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi, çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal hayatın 
korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların 
etkin bir şekilde yönetilmesi çalışmaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyon konulu “ Çevre İzin Belgesi “ 06.09.2019 tarihinde 
yenilenmiş ve 5 yıl süreyle geçerlidir.  

Tehlikesiz Atıklar; tesis içerisinde tehlikesiz atık depolarında veya konteynerlerde depolanarak, lisanslı 
firmalara gönderilmektedir.

Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynerlerinde 
depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.  

Ofislerde kullanılmış kâğıtların arka yüzlerinin kullanılmakta ve/veya geri dönüşüm kutularında toplanarak 
lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderilmektedir.  

Ambalaj atıkları konusunda sorumluluklarımızı yerine getirerek “Çevko Vakfı” ile çalışmalar 
yürütülmektedir.

Geri dönüşebilir atıklar için ( Kağıt, karton, plastik, tahta  palet vs.) ‘’ Sıfır Atık standartları’’ sağlandı. 

Tehlikeli atıklar; tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için 
oluşturulmuş konteynerlerde geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir. 
Ofislerde ve üretim sahasında belli bölgelerde atık piller için toplama ünitelerinde piller toplanmakta ve 
TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)’ dan yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir. Atık 
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yağ; tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen kullanım süresi dolduktan sonra çıkan yağlardır. Bu yağlar “ 1. 
Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemimizde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım 
Tesislerine” gönderilmektedir.

Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteleri mevcuttur. Bu alanlarda toplanan 
malzemeler lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.  

Tüm tehlikeli atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuata uygun tesis içerisinde depolanması ve 
bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.  

Enerji yönetimi; Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanmak 
esasına dayanmaktadır. 

Elektrik, doğalgaz ve su kullanımları yakın takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve aynı 
zamanda proseslerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte elektrik 
maliyetlerini düşürme amacıyla “ Kojenerasyon “ ünitesi devreye alınmıştır. 

Eğitim çalışmaları; çevre yönetim sistemleri çerçevesinde işe yeni giren mavi yaka ve beyaz yaka 
çalışanlarımız için iş başı eğitimleri verilmekte, bununla birlikte yılda en az bir kez olmak üzere tüm 
çalışanlara “Çevre Bilinçlendirme “ eğitimleri verilmektedir.  

Parsan ‘da, 2013 yılında başlatılan “Sıfır Kaza” Projesi ve bunun devamında gelen Ohsas 18001 
sertifikası çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacı ile bu yönetim 
sisteminin gereklerini karşılayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve 
işletilmektedir.  

2020 yılında Ohsas 18001 den ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş sağlanmış ve 
sistem belgesi alınmıştır. 

Parsan’da yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine neden olan etken ve 
tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir.  

Risk Analizleri ve önleyici yaklaşım ilkeleriyle potansiyel problemler, kaynağında belirlenmekte ve 
problem vuku bulmadan önlenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, kaza riskleri minimize eden çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi bağlamında; 

Yönetim sistem standartlarının gerektirdiği iç sistem denetimlerinin yanı sıra Saha Denetimleri günlük 
olarak İSG-Çevre yönetici ve uzmanlarının katılımları ile yapılmakta ve aylık raporlama ile Parsan ve 
Güriş Sanayi Grubu Üst Yönetimleri başta olmak üzere tüm ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. 

Kişisel Koruyucu ekipmanların doğru yerde ve doğru zamanda eksiksiz kullanılmaları bağlamında büyük 
bir hassasiyet gösterilmektedir.

C. Sosyal İlkeler 

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları  

Parsan bu bağlamda aşağıdaki politikaları oluşturmuş ve dokümante etmiştir: 

Kurumsal Sorumluluk Politikası, 
Tedarik Zinciri Yönetim Politikası, 
Davranış Ve Etik Kurallar Politikası, 
Çalışma Şartları Ve İnsan Hakları Politikası, 
Adil Rekabet Ve Antitröst Politikası, 
Tedarik Ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Politikası, 
Sorumlu Satınalma Politikası. 

Parsan işe alım faaliyetlerinde fırsat eşitliği sağlar ve “İnsan Kaynakları” politikamıza uygun şekilde hareket 
eder.Bu bağlamda hazırlanıp dokümante edilen “İnsan Kaynakları” prosedürümüzde yer alan kurallar 
geçerlidir.
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Kuruluşumuzdaki mavi yakalı çalışanlarımız sendikalı olup,;Tekmetal Sendikasına üyedirler ve bu 
sendikaya bağlı olarak kuruluşumuz içerisinde İşçi Temsilcileri bulunmaktadır. Beyaz yakalı çalışanlarımız 
için İşçi Temsilcisi bulunmamaktadır. 

İşletme Yönetimi bağlamında Kalite Politikası, Kayıtları Saklama Politikası, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi bağlamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası, 
Çevre Yönetimi bağlamında Çevre Politikası, 
Bilgi Güvenliği Yönetimi bağlamında Bilgi Güvenliği Politikası, 
Müşteri Memnuniyeti bağlamında Müşteri Memnuniyeti Politikası, 
Enerji Yönetimi bağlamında Enerji Politikası, 
Tüm yönetim sistemlerinin birliği ve bütünlüğünün sağlanması bağlamında, Yönetim Sistemlerinin 
Bütünlüğünün Korunması Politikası uygulanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması bağlamında; 
Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası, 
Kişisel Veri Koruma ve İmha Politikası, 
Çerez Politikası uygulanmaktadır. 

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler 
Parsan faaliyetlerini tüm paydaşların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. Bu anlamda paydaşlar 
ile sürekli iletişim halinde olmaya özen gösterir.  

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin Müşteri Memnuniyeti politikası tamamlanmıştır ve 
yayınlanmıştır. 

Parsan’ın sürdürülebilirlik konusunda herhangi bir uluslararası kuruma veya inisiyatife üyeliği 
bulunmamaktadır.  

Ancak müşteri istek ve beklentilerine uygun olarak, 
SAQ 4.0 ve Ecovadis gereklerine uyum ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

SA 8000 Sosyal Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilenme, farkındalık sağlama ve denetçi yetiştirme 
çalışmalarına başlanacaktır. 

Vizyon-Misyon ve Değerlerimiz (Güriş ve Parsan) 

Parsan’a ait olan tüm politikalarda, Üst Yönetimimiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen Vizyon-Misyon ve 
Değerlerimiz yer almaktadır. 

Misyon (Parsan’ın Misyonu) 

Niçin varız? 

Müşterilerimize, montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun 
vadeli,iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz.İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma 
değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve 
bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle, müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz. 

Vizyon (Parsan olarak Vizyonumuz)

Ne olmak istiyoruz?

Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde Pazar lideri ve en çok 
tercih edilen çözüm ortağı olmak.  

Değerlerimiz 

 Mükemmeliğe yönelim, 
 Dürüstlük,
 Güvenilirlik,
 Saygı ve nezaket, 
 Disiplin.

D. Kurumsal Yönetim İlkelerimiz

Parsan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi evrensel 
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prensiplerini benimsemiştir ve faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”)’na, SPK Düzenleme ve 
Kararları’na, SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”)’ne ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.  

Şirket’in 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ile 
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”); SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip, yine 
SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilmiş olan sunum esaslarına ve 
SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket’in 01.01.2021-
31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu (“KYBF”)’na Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.parsan.com)’nin “Kurumsal Yönetim” 
bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) İnternet Sitesi (www.kap.org.tr) ‘ den ulaşılması 
mümkündür.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitemiz, sürdürülebilirlik konularını da ön planda tutarak 
kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.  

Parsan, bu bağlamda profesyonel anlamda destek alarak,17 aylık bir çalışma programı ile topyekûn 
uygulama konusunda bir projeyi 2022’nin Şubat ayında başlatmıştır. En geç 30.06.2023 tarihinde 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kitabımız 2022 verilerini içerecek şekilde yayınlanacaktır. 

Şirket’in 31.12.2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn., SPKu Düzenleme ve Kararlarıyla, 
Tebliğ’de uyulması “zorunlu” olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere 
uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut 
durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Parsan olarak Kurumsal Sorumluluk Politikamız Ve İlkelerimiz: 

Bu politika ile Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. olarak kurumsal sorumluluk ilkelerimizi açıklar ve 
bunun önemini, Yönetimimiz, çalışanlarımız,müşterilerimiz,tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız için 
vurgularız. 

Parsan,sahip olduğu öz değerlerin ve çalışma prensiplerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak faaliyetlerinde 
kurumsal sorumluluk temeliyle ve bilinciyle hareket eder ve kalitenin de çok önemli bir unsuru olarak
görür.Bu bağlamda Parsan,tüm faaliyetlerini ekonomik,sosyal ve çevresel ve iş güvenliği çerçevesinde 
yürütür.Parsan,önceliklerini toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak yapar. 

Demokrasinin,İnsan Haklarının ve Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde rol alır.Parsan,bu 
bağlamda,evrensel etik ilkelerini de olmaz ise olmaz bir unsur olarak görür.Kalite konusu da evrensel etik 
olarak görür.Bu bağlamda; 

 Etiğin yükseltilmesi, 
 Rüşvetle mücadele konusu dahil olmak üzere etik dışı her konuya karşıdır. 

Bunu yönetim ve çalışanlar,Davranış Kurallarına yansıtır.Bunu son kullanıcıdan müşteriye,kuruluştan 
tedarikçiye kadar tüm tedarik zinciri boyunca uygulanması konusunda üzerine düşeni yapar. 

Bu bağlamda; 

Etik kurallara, demokratik ilkelere, insan haklarına, çevrenin korunmasına riayet ederek 
Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip 
ederek, performansı arttıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek 
ürünlerin sunulması ve daima güvenilir olmak ve güvenilir kalmak esastır. 

Parsan- Kurumsal Sorumluluk İlkeleri: 

1-Demokrasiye Ve Demokratik Değerlere Saygı: 

Demokrasinin üzerinde yaşam sağladığı demokratik değerlere saygı esastır. 
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Hukuk devleti ilkelerine, erkler ayrılığı ilkesine, insan haklarına, çocuk haklarına saygılı, katılma, 
uzlaşma, serbest tartışma, şiddete karşı olma, eleştirel düşünme ve ifade etme gibi demokratik 
değerlere saygı. Bu bağlamda görüş birliği içerisinde olma. 

2-İnsan Hakları ve İnsana Saygı: 

İnsan Haklarına saygılıyız.  

Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız.  

Herkese eşit ve adil davranırız.  

Türkiye’nin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. 

Ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal 
düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, 
fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen ilkelere saygı gösteririz. 

İnsan onurunu üstün tutarız. Çalışma şartlarımızın mutlaka insan onuruna uygun şekilde 
düzenlenmesini esas alırız. 

İnsan hayatını tehlikeye atacak, insan sağlığını bozacak ortamlarda çalışmanın insan haklarına 
aykırı olduğunu düşünür ve sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmanın, temel bir insan hakkı 
olduğunu düşünürüz. 

3-Akıldan Ve Bilimden Yana Olma: 

Faaliyetlerimizde, aklın ve bilimin gerektirdiği şekilde hareket ederiz. Kararlarımızı afaki bir şekilde 
değil, verilere dayanarak ve sonuçları değerlendirerek veririz. 

4-Çalışanlarımız: 

Kalitenin toplam olarak elde edilebileceği ve geliştirilebileceği görüşündeyiz. Bu bağlamda 
çalışanlarımızı da, insan olmanın verdiği, yüce değerin yanı sıra en önemli unsur olarak görürüz. 

Öncelikli amacımız çalışanlarımıza insan onuruna uygun şekilde güvenli ortam sağlamak ve onları 
her türlü kazadan koruyarak güvenliklerini sağlamaktır. 

İnsan kaynağı, sürdürülebilir gelişmenin ve başarının en önemli unsurudur. 

Çalışanlarımızın deneyimlerini, mesleki bilgi ve becerilerini daimi şekilde geliştirmek görevimizdir.  

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerini en uygun şekilde değerlendirmek görevimizdir. 

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst 
ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. 

5-Adil Olmak Ve Adalete Saygı: 

Demokratik değerleri benimsemenin vazgeçilmez bir unsuru olarak,  

T.C Anayasasına, T.C yasalarına, düzenlemelerine, İş Kanununa, uluslararası sözleşmelere saygı 
duyar, gereğini yapar ve uyulmasını sağlarız. 

Kanundışı hiçbir eyleme tenezzül etmeyiz ve bu eylemlerin bir tarafı olmayız, olamayız. 
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6-Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz: 

Parsan olarak daimi olabilmek zorundayız. Bunun için müşterilerimize çok değer veririz. Etik 
kurallar çerçevesinde, müşteri memnuniyetini sağlamak için çabalarız. 

Bu bağlamda müşterilerimizin isteği performansta ve kalite ürün ve hizmet sağlarız. Müşteri ile 
görüş ayrılıklarının olduğu durumlarda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinden asla taviz vermeyiz. 

Benzer durum tedarikçilerimiz için de geçerlidir.

Gerek müşterilerimizin ve gerekse tedarikçilerimizin fikri mülkiyetleri dahil olmak üzere tüm 
mülkiyetlerini korumak adına Parsan olarak üzerimize düşen görevi, etik ilkeler çerçevesinde 
gerçekleştiririz. 

7-Çocuk Hakları: 

Çocukların, her türlü şiddet ve istismardan korunması gerektiğini düşünürüz.Bu konuda çocukları 
koruyucu tüm yasalara saygı duyar ve bunları uygularız. 

Parsan olarak çocuk işçi çalıştırılmasına karşıyız ve çocuk işçi çalıştırmayız. ILO sözleşmeleri 
uyarınca öngörülen yaş sınırlamasına mutlaka riayet ederiz. Çalışanlarımız 18 yaş ve üzerindedir. 

8-Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Olma: 

İnsan Haklarına saygılı bir kuruluş olarak cinsiyet ayrımcılığına da karşıyız. 

Cinsiyet ayrımcılığının insan haklarına ve demokratik değerlere aykırı olduğu görüşündeyiz. 

9-Ortam:

Kalite Yönetim Sistemlerinin de gerektirdiği şekilde Parsan,çalışanları için gerekli ortamı sağlar. 

Bu ortamlar, fiziki, sosyal ve psikolojik ortamlardır. 

Sosyal Ortam:
Sakin, ayrımcılık gözetmeyen, çatışmacı olmayan ortam sağlanır. 
Psikolojik Ortam:
Stres azaltan, tükenmişliği önleyen, çatışmacı olmayan bir ortam oluşturulur. 

Fiziksel Ortam:
Yapılan işe en uygun, en optimum fiziksel ortam oluşturulur. Fiziksel ortamın zaman içerisinde 
sürekli ve optimum şekilde iyileştirilmesi esas alınır. 

10-Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri: 

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler 
konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenir.  

Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olup, T.C kanunları gereği haftalık çalışma saati 45 saattir.  
Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır ve birbirini takip eden 6 iş 
gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır. 
Parsan, bu bağlamda T.C. Anayasasına ve T.C. İş Kanunlarına riayet eder. 

11-Özgürce Çalışma Hakkı: 

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş 
sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 
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12-Sağlık ve Güvenlik: 

Parsan, yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş 
ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır. 

13-İş Etiği: 

Parsan Yönetimi ve çalışanları, iş etiği kurallarına ve iş yeri disiplinine riayet eder. 

Çalışma saatlerine riayet etme, çalışma saatleri boyunca sadece çalışmaya odaklanma esastır. 

14-Yolsuzlukla Mücadele:

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde her zaman doğruluk ve dürüstlük beklenir. 

Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsü kesinlikle kabul edilemez ve yasaktır. 

Parsan hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, 

siyaset insanının, özel sektör ve devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için 

imtiyaz, para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü/alışkanlık 

haline geldiği ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir. 

15-Ayrımcılık Yasağı: 

Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır.  

Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, fiziksel özelliği, ailevi problemleri, rengi, özrü, 
bağlı olduğu sivil toplum kuruluşları, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle 
dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir. Bu tür davranışlar kabul edilemez. 

16-Kalite:

Parsan faaliyetleri gereği, ürün kalitesizliğinden doğan süreç, ekip çalışması anlayışı içerisinde 
yürütülür ve idare edilir ve bu süreç boyunca etik kurallara özen gösterilir ve karşı tarafı kandırmaya 
yönelik hiçbir davranış kabul edilmez. 

Kalite Üst Yönetimin liderliğinde ve tüm çalışanların ve ilgili tarafların katılımlarıyla sağlandığı Kalite 
Yönetim Sistemimiz mevcut olup,ISO 9001 ve TS 16949 a göre belgelendirilmiştir. 

17—Kalite Yönetim İlkeleri: 

Kalite bağlamında, Kalite Yönetim İlkelerine, hem kurum olarak fayda sağlamak, hem de tedarik 
zinciri içerisinde kurumsal sorumluluklarımızı sağlamak ve toplumumuza katkı sağlamak adına 
uygulanır. Bu ilkeler; 

 Müşteri Odaklılık, 
 Liderlik,
 Personelin Bağlılığı, 
 Süreç Yaklaşımı, 
 İyileştirme, 
 Kanıt Esaslı Karar Alma, 
 İlişki Yönetimi 

‘’Bütün bu ilkelerde doğruluk ve dürüstlük esastır.’’
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18-Bilgi Güvenliği: 

Gerek fiziki ortamda, gerekse sanal ortamda Parsanı ilgilendiren, Parsan için know-how niteliğinde 
olan bilgilerin, diğer taraflara (müşteri ve tedarikçi) ait fikri mülkiyetin, diğer taraflarla yapılan 
anlaşmalar neticesinde gizlilik ilkesi gereği korunması gereken bilgilerin, ticari ve teknik sırların, 
kişisel bilgilerin muhafazası ve ilgisiz veya art niyetli olabilecek tarafların kullanılmasına engel olma 
adına bilgi güvenliğinin sistematik şekilde olması sağlanır. 

Bu bağlamda, Yetkili Yükümlülük Statüsü kapsamında, Parsan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikasına sahiptir. 

19-İş Sağlığı ve Güvenliği: 

İş ortamında doğabilecek herhangi bir kazanın oluşmadan önlemeye yönelik olarak, 

”Sıfır Kaza” Stratejisi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın can güvenliği, 
her şeyden çok önemlidir. 

Parsan, faaliyet alanlarına uygun şekilde, iş kazası etkilerini ve risklerini minimize ve hatta 
mümkünse tamamen elimine edecek şekilde, her türlü önleyici faaliyeti, iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarını belirlemek ve uygulamakla yükümlüdür. Şirketimizin bu bağlamda ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası bulunmaktadır. 

20-Çevre:

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek 
durumundayız. Parsan, faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az 
noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile 
yükümlüdür.

Şirketimizde ‘ ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır. 

Sorumluluk ve Uygulama:

Topluluğumuz genelinde kurumsal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve 
çalışanlarımız sorumludur. 

            Parsan çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları  
            resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. 


