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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 2022 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 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında  
3 Mart 2023 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 nakdî imkânlar,
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, 3 Mart 2023 
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GENEL BİLGİLER / HAKKIMIZDA 

 

1968 yılında kurulup, 1971 yılında işletmeye alınan PARSAN, İstanbul – 
Pendik’ te 91.123 m² arazi üzerinde 27.400 m² lik bir çatı altında 
kalıphane, dövmehane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesislerini de 
kapsayan entegre bir çelik dövme ve işleme fabrikasıdır. Arka aks milleri, 
fren kam milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, aksön, kol, muylu taslağı, 
muhtelif dişli taslakları, kardan şaftı, istavroz, kayıcı mil ve diğer otomotiv 
ürünleri ve paletli iş makineleri için yürüyüş takımları üreten fabrikada 
otomotiv sanayi ürünlerinin payı yaklaşık % 80 ‘dir. Diğer ürünler 
savunma sanayii, madencilik ve tarım makinaları sanayii gibi alanlarda 
pazar bulmaktadır. Diğer ürünler savunma sanayi, tarım araçları, iş 
makinaları, rüzgâr enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi 
alanlarda kullanılmaktadır.   

 

 

2016 yılı içerisinde Dilovası’nda yer alan modern 
yeni fabrikasını faaliyete geçirerek dövme ve işleme 
kapasitesini ikiye katlamıştır. Bugün sahip 
olduğumuz modern ve tam otomatik Dövme ve 
işleme tezgâhlarıyla 1 kg – 400 kg ağırlığında çeşitli 
boy ve şekillerde 75.000ton /yıl dövme parça üretim 
kapasitesi ile ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan 
iddialı dövme ve işleme firmaları arasında yer 
almaktayız.   

 

 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ 

Mükemmelliğe Yönelim 
Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ana prensibimizdir. Her gün, yaptığımız işi yarın nasıl daha hızlı ve daha verimli 
yapabiliriz, diye düşünürüz. Böylece müşterilerimiz için yarattığımız değeri sürekli arttırır, rakiplerimizin bir adım önünde gider 
ve aynı zamanda kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanmaktayız. 
Dürüstlük 
Süreçlerimiz ve davranışlarımız her zaman çelişkisiz ve berraktır. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, ürün ve hizmet 
verdiğimiz kuruluşlar ile açık, dürüst ve etik iş birliği sergileriz. GÜRİŞ ismi bizim için gurur kaynağıdır ve herkeste güven 
duygusunu çağrıştırmaktadır. 
Çevreye Duyarlılık ve Saygı 
Sosyal sorumluluk bilinciyle, doğal kaynaklarımızı verimli kullanır, çevreyi ve doğayı koruruz. Atıklarımızı minimum düzeye 
indirir, geri kazanımı mümkün ürünler tercih ederiz. Enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara yönelir, harcamalarımızı 
sürekli azaltmayı hedeflemekteyiz. 
Disiplin 
Her zaman, tutum ve davranışlarımızı belirleyen kurallar çerçevesinde hareket ederiz. Disiplin bizim için, hedeflerimiz ile başarı 
arasındaki köprüyü teşkil eder. Kişisel organizasyon, sistematik çalışma, zaman yönetimi ve hedefe odaklılık ana çalışma 
prensiplerimizdir. 
Güvenirlik 
Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın bize duydukları güven, para ile ölçülemez. Onlar, bizim taahhütlerimizi her şart altında yerine 
getireceğimizi bilirler. Biz de bu güvene layık olabilmenin sorumluluğunu büyük bir dikkatle taşımaktayız. 
Saygı ve Nezaket 
İnsana saygı Grubumuzun ana prensibidir. Bu doğrultuda tüm çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde saygı 
ve nezaketi ön planda tutarız. Karşımızdakinin düşüncelerini dinler, değerlendirir, hiçbir zaman küçümsemeyiz. Her konudaki 
fikir alışverişlerinde ve tartışmalarda saygı ve nezaket kurallarına özenle uymaktayız. 
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GENEL BİLGİLER / ŞİRKET SİCİL BİLGİLERİ 

 

 

Bu rapor, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin” 8. Maddesi hükmü uyarınca 01.01.2022 – 
31.12.2022 tarihleri arasındaki hesap dönemine ait iş ve işlemlerin akışının, işletme faaliyetlerinin, finansal durumunun 
değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
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GENEL BİLGİLER / ORTAKLIK YAPISI 

 

SERMAYE YAPISI  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 adet paya 
bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her 
biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 adet paya bölünmüştür. 31.12.2022 tarih itibarı ile ortaklık yapısı aşağıda 
yer almaktadır.  

 

 
 

 
 
 
İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ 
 
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. 

MENFAAT SAHİPLERİ 

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, 
sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan 
finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı 
veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir. Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin 
parsan@parsan.com veya yatirimciiliskileri@parsan.com  mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanmaktadırlar. Menfaat 
sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı 
görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket 
tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir. 

 

 

 

http://www.parsan.com/
mailto:parsan@parsan.com
mailto:yatirimciiliskileri@parsan.com


                                                                                                                                      

                                                

 
www.parsan.com                                                                                

 

GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  

 

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli 
risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. 

 Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, 
yönetimin performansını denetler. 

 Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve 
yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir. 31.12.2022 tarih itibarı ile Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yer 
almaktadır.  

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde pay sahipleri arasından 
veya dışarıdan seçilecek 5 ila 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, 
kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki 
kişiyi murahhas üye olarak seçebilir. 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi 
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda 
katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem 
üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

Tevfik YAMANTÜRK– Yönetim Kurulu Başkanı  

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 – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

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,  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.  

Olgun ŞAMLI – Üye  

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 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. 
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GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

Ahmet ERTUĞRUL – Üye  

 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. 

Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU – Üye  

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. Söylemezoğlu1982’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.  

 

Orhan METİN-  Üye 

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. 
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Hasan Basri AKTAN- Bağımsız Üye  

1952 yılında Kemaliye'de doğdu.1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975’te 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. 

 

GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

Atilla ZEYBEK - Bağımsız Üye  

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 6 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. 

Osman ASLAN - Bağımsız Üye  

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.  

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER 

   
Adı-Soyadı  Ortaklıkta Üstlendiği Görev Son Durum itibariyle Ortaklık  

Dışında Aldığı Görevler  
Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Başkanı Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde  

Yönetim Kurulu Başkanı 

Alpaslan Aktuğ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ahmet İrfan Söylemezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi  

Ahmet Ertuğrul Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi,Öğretim Görevlisi  

Orhan Metin Yönetim Kurulu Üyesi  Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyesi  

Olgun Şamlı Yönetim Kurulu Üyesi  Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyesi  

Hasan Basri Aktan Yönetim Kurulu Üyesi  Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyesi  

Atilla Zeybek Yönetim Kurulu Üyesi  Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyesi  

Osman Aslan Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi  
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

 

Yönetim Kurulu, Üst Yöneticiler ve Personel Bilgileri; 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey 
Yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 6.768.706 TL’dir.  

Şirket Genel Kurulu’nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına 
Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi;  

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2022 yılında kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren 
alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. Kurul Üyeleri 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 16 defa toplanmış olup 26 
adet karar almıştır. 
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GENEL BİLGİLER / KOMİTELER  

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. 

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan 
komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin 
gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturulmuştur. 

 

 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

Kurumsal yönetim komitesi; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve 
bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal 
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite 
prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. 
Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.  Yatırımcı ilişkileri bölümü 
şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere şirket yönetim kuruluna 
raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim 
Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 1 kez toplanmış ve Kurumsal Yönetim 
Kurulu Raporu Yönetim Kurul’una sunulmuştur. Handan Dilan Özbilen 08.12.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 
ataması yapılmış, Kurumsal Yönetim Üyeliğine seçilmiştir.  

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

   

AD SOYAD GÖREVİ BAĞIMSIZLIK DURUMU  

Atilla Zeybek  Komite Başkanı  Bağımsız Üye   

Osman Aslan  Komite Üyesi   Bağımsız Üye   

Handan Dilan Özbilen  Komite Üyesi   Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  

 

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların 
belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz 
kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar 
mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları yılda 
en az 6 kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten 
sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 6 (altı) kez toplanan ve 
yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.  

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

   

AD SOYAD GÖREVİ BAĞIMSIZLIK DURUMU  

Atilla Zeybek  Komite Başkanı  Bağımsız Üye   

Osman Aslan  Komite Üyesi  Bağımsız Üye   
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GENEL BİLGİLER / KOMİTELER  

 
 

DENETİM KOMİTESİ  
 
Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve 
şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, 
bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun 
her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları 
en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna 
sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. 
Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı 
olarak bildirir. 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 5 (beş) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite 
üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. 
 
 

DENETİM KOMİTESİ 

   

AD SOYAD GÖREVİ BAĞIMSIZLIK DURUMU  

Hasan Basri Aktan Komite Başkanı  Bağımsız Üye   

Atilla Zeybek  Komite Üyesi  Bağımsız Üye   
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2022 YILI FAALİYETLERİ / ANA FAALİYET ALANLARI 

 

PARSAN; dövmehane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesisleri ile sıcak dövme yaparak motorlu araç parçası makine 
parçası üretmektedir. 

Isıl İşlem 

Isıl işlem, malzemeyi belirli bir 
sıcaklığa ısıtıp, bu sıcaklıkta 
belirli bir süre tutulduktan 
sonra kontrollü olarak 
soğutma işlemidir. Malzemeyi 
oluşturan atomlar, yüksek 
sıcaklıkla beraber hareketlilik 
kazanırlar. Bu hareketlilik 
sonucunda yeni konumlarına 
geçerler. 
 

 

 

Sıcak Dövme 

Metalin, kristalleşme 
sıcaklığının üzerine çıkarılarak 
dövülmesi uygulaması sıcak 
dövme yöntemidir. Yoğun ısı ile metalin istenen kalıba girmesi sağlanabilir. 
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2022 YILI FAALİYETLERİ / ANA FAALİYET ALANLARI 

 

 

Sıcak dövme işlemi, metallerin sıcaklık altında şekil değiştirmesi 
prensibine göre yapılır. Yapılan işlem sonrasında soğuyan metal 
şeklini koruyacaktır. Alaşım ya da saf metalin şekil değiştirmesi için 
belli bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Isıtılan metale şekil 
vermek doğal olarak daha kolaydır. Bu kapsamda yapılan 
uygulamalarda çelik ürünler 1250 dereceye kadar, titanyum 
malzemeler 750-1040 dereceye kadar ısıtılır. Isıtma işlemi sonunda 
sektör faaliyetlerine uygun olarak metale şekil verilebilir. Sıcak 
dövme işlemi daha çok havacılık ve otomotiv sektöründe 
kullanılmakta olup, yardımcı ekipmanların şekillendirilmesi işlemidir.  

 

 

 

 

Talaşlı İmalat 

Bir malzemeye istenen özellikleri kazandırmak 
(yüzey, şekil ve boyut) için bir takım ve güç kullanılarak yapılan, iş parçası üzerinden tabaka şeklinde malzeme kaldırma 
işlemidir. Üretim sürecinden geçen makine parçaları talaşlı imalathane bölümünde son işlemleri yapılmaktadır.  

 

Kumlama 

Kumlama, metalin zamanla pas ve korozyona uğramasından dolayı üzerindeki yağ, kir, pas, korozyon gibi olumsuz etkenleri 
kaldırıp boyama işlemi ile metali temizleme ve kullanım ömrünü uzatmak için uygulanan bir yöntemdir.  
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2022 YILI FAALİYETLERİ / KİLOMETRE TAŞLARI 

 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1968

KURULUŞ

 

1971 1990 1996 2000 2016 2008 

AKS MİLİ ÜRETİMİ

 

İLK İHRACAT 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OMTAŞ GRUP 

BÜNYESİNE KATILDI

 

ASİL ÇELİK’E ORTAK OLUNDU 

  

 

FREN KAM MİLİNDE İLK 

SEVKİYAT YAPILDI 

 DİLOVASINA TAŞINDIK    
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2022 YILI FAALİYETLERİ / ÜRÜNLER 

 

 

Arka aks milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, akson, kol, krank mili, muhtelif dişli taslakları, flanş taslakları, her türlü dövme 
parçaları üretilmektedir. 

Türkiye ve küresel ölçekteki birçok ağır, orta ve hafif kamyonlar ile binek otomobilleri, tarım traktörleri ve iş makinaları 
üreticilerinin (OEM) çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının önemli bir bölümü, PARSAN tarafından karşılanmaktadır. 

 

Otomotiv sektöründe şasi parçaları kapsamında, flanşlı/flanşsız 
arka aks milleri, aksön, dingil, fren kam milleri ve çeşitli kollar ile 
motor parçaları kapsamında, krank milleri, kam milleri, çelik piston, 
biyel kolu, ray (common rail) gibi birçok dövme ve işlenmiş parçayı 
Avrupa’nın önde gelen hafif ve ağır ticari araç orijinal ekipman 
üreticileri (OEM) için üretmektedir. 

 

 

 

 

 

Motor Parçaları 

Diğer İşlenmiş Parçalar 

Çeşitli Dövmeler 

Şasi Parçaları 

Fren  S-Cam Milleri 

Aks Milleri

Motor Parçaları

Diğer İşlenmiş
Parçalar

Çeşitli Dövmeler
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2022 YILI FAALİYETLERİ / ÜRÜNLER 

 

 

Havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan alüminyum, titanyum, paslanmaz çelik ve inkonel malzemeden dövme parçalar, 
madencilik, tarım ve iş makinaları üreticilerine yönelik olmak üzere çeşitli aks ve aksönler, kazıcı tırnakları, vinç ve makina 
parçaları ile kırıcılar da üretim yelpazesi içerisindedir. 

Geçmiş yıllarda Boeing 737 uçaklarına iniş takımı dövme parça üretimi yaparak konusunda kendisini geliştirmesi, ulaştığı 
teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır. 

Diğer ürünler savunma sanayi, tarım araçları, iş makinaları, rüzgâr enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi alanlarda 
kullanılmaktadır.   

 

 

PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim 
yöntemleri kullanması sebebiyle, üstün nitelikli 
ürünlerini otomotiv sanayinin hizmetine 
sunmaktadır. Türkiye’deki ağır, orta ve hafif 
kamyonlar ile traktörlerin çelik dövme ve 
işlenmiş parça ihtiyaçlarının büyük bölümü 
PARSAN tarafından karşılanmaktadır. MAN, 
DAIMLER, IVECO, ZF, CLAAS, FEDERAL 
MOGUL ve INDUSTRIAL CONTROL önemli 
ihracat müşterileridir. Anadolu Isuzu, FORD, 
FNSS, BMC, MKE, Tümosan, HST, Bozok 
Traktör, Erkunt Traktör ve Başak Traktör 
yurtiçindeki önemli müşterilerdir. 

PARSAN, bugün sahip olduğu modern ve tam otomatik Dövme ve işleme tezgâhlarıyla 1 kg – 400 kg ağırlığında çeşitli boy 
ve şekillerde 75.000 ton /yıl dövme parça üretim kapasitesi ile ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan iddialı dövme ve işleme 
firması olmuştur. Pazar payının önümüzdeki yıllarda da aynı hızla büyümesi beklenmektedir.    
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 2022 YILI FAALİYETLERİ / RASYOLAR 

 

LİKİDİTE ORANLARI    

Cari Oran  Dönen Varlıklar/KVY Kaynak 0,63 

Asit Test Oranı  (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak  0,27 

Stoklar - Cari Aktif Stoklar/Cari Aktif Stoklar/Dönen Varlıklar 0,09 

Net İşletme Sermayesi Dönen Varlıklar-KVY Kaynak  -689.689.045 

MALİ BÜNYE ORANLARI    

Finansal Kaldıraç  (KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif 0,44 

Duran Varlıklar/Özkaynak   1,5 

Finansal Borçlar/Özkaynak  0,5 

Net Finansal Pozisyon (**)  -839.501.399 

KARLILIK ORANLARI    

Aktif Devir Hızı  Net Satışlar/Aktif Toplam 0,34 

Brüt Kâr Marjı  Brüt Satış Kârı/Net Satışlar 0,22 

Aktif Verimliliği  Net Kâr/Aktif Toplamı 0,11 

Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı  0,11 

Hisse Başına Kayıp / Kazanç  0,094 

NET İŞLETME SERMAYESİ    

Nakit ve Nakit Benzerleri  45.856.370 

Ticari Alacaklar   335.350.769 

Stoklar   682.048.403 

Peşin Ödenmiş Giderler  25.541.790 

Diğer Dönen Varlıklar   104.978.997 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak  1.883.465.374 

Net İşletme Sermayesi  -689.689.045 

NET FİNANSAL POZİSYON    

Nakit Varlıklar   1.193.776.329 

Finansal Borçlar   2.033.277.728 

Net Finansal Pozisyon -839.501.399 
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2022 YILI FAALİYETLERİ / BİLANÇO ve GELİR TABLOSU 
 
 
 

2022 yılına ait Konsolide olarak hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıdadır. 
  
 

      Bilanço 

           Cari Dönem               Geçmiş Dönem 

           31 Aralık 2022                  31 Aralık 2021 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.193.776.329 786.197.581 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.108.169.460 3.111.497.784 

TOPLAM VARLIKLAR 7.301.945.789 3.897.695.365 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.883.465.374 1.373.042.604 

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.336.194.943 972.543.417 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.082.285.472 1.552.109.344 

TOPLAM KAYNAKLAR 7.301.945.789 3.897.695.365 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gelir Tablosu 

 Cari Dönem                       Geçmiş Dönem 

 01 Ocak-31 Aralık 2022            01 Ocak-31 Aralık 2021 

BRÜT KÂR 533.212.722 273.812.673 

ESAS FAALİYET KÂRI 277.671.233 140.121.324 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI 874.591.434 346.148.032 

VERGİ ÖNCESİ KÂR 743.889.817 252.309.878 

DÖNEM KÂRI 810.087.249 184.966.109 
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BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER  

 

 

OMTAŞ A.Ş. 1968 yılında Gebze’de kuruldu. 38.000 m² açık, 15.000 m² 
kapalı alan üzerinde dövmehane, ısıl işlem, tamamlama hatları ve kalıp 
atölyesine sahip bir dövme fabrikasıdır. Parsan Omtaş’ın %48,33’üne 
sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Asil Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere, 
makina imalat sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan 
alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her 
türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, 
yuvarlak, kare, altıköşe, lama, platina ve bazı özel kesitli vasıflı 
çelik üreten bir kuruluştur.   

Asil Çelik’in faaliyet konusu her türlü kütle çeliği, kaliteli çelik ve 
asal çeliklerin çeşitli cins, şekil ve boyutlarda yarı mamul veya 
mamul olarak üretimini, pazarlama ve satışını yapmaktadır.  

 

 

Parsan’ın iştiraki Yazıcı Güriş Parsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Yazıcı Güriş”) sermayesine iştirak 
oranının %20 olmasına karşın, Yazıcı Güriş’in gayri faal olması sebebiyle özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilmemiştir. 

 

 

 

 

 
BAĞLI ORTAKLIKLAR  

Ortaklık Adı Sermaye Oranı % 

OMTAŞ OTOMOTİV TRANS. AKSAMI VE TİCARET A.Ş. 48,33% 

   

İŞTİRAKLER  

Ortaklık Adı Sermaye Oranı % 

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,78% 

YAZICI GÜRİŞ PARSAN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.                                                        20,00%   

 GÜRİŞ İŞ MAKİNALARI END. A.Ş. 9,52% 
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BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ   

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.17.1 sayılı tebliğ’in 10.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Payları Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindek i 
tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış 
işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hâsılat tutarına olan oranının %10’una veya daha 
fazlasına ulaşılacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile 
karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili  raporun tamamı veya sonucunun KAP’ ta açıklanması zorunlu 
kılınmıştır. 
 
2022 yılında, Tebliğ’de belirlenen %10 limitini aşması beklenen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden yapılan hammadde 
alım işlemlerinin, şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin uygunluğu İlişkili taraf işlemleri raporunda 
değerlendirilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olup, sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır. 

 
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-
17.1” sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, 
Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir 
hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan 
oranının % 10’undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’nden yapılan alımların 
ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem 
koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.   Diğer 
İlişkili taraflarımız ile ilgili alım ve satımlar %10 işlem limitini aşmadığı için raporda belirtilmemiştir. “ 

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili alış satış rakamları aşağıda yer almakta olup, detaylar DİPNOT 26 da belirtilmiştir.  
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 SORUMLULUK BEYANI 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN 
ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 

 

 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

  

KARAR TARİHİ: 03/03/2023  

KARAR SAYISI: 2023/03-01-01 

 

Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından 03.03.2023 tarihinde onaylanarak Yönetim Kurulumuza sunulan, SPK'nun Seri II.14.1. 

sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2022  31.12.2022 

hesap dönemine ait, Bağımsız Denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte Konsolide finansal tablolar ,SPK'nın Sürdürülebilirlik 

İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren yıllık Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan " Kurumsal 

Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun 

 

a) Tarafımızca incelendiğini, 

 

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir 

açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

 

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal 

tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 

faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve 

belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar; yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

                   Hasan Basri AKTAN                                    Atilla ZEYBEK                               Sinan Yahya ÖZENBAŞ 

        Denetim Komitesi Başkanı                         Denetim Komitesi Üyesi                           Mali İşler Direktörü 
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DİĞER BİLGİLER 

 

- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi  
 

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri 
bulunmamaktadır.  

  

- Raporlama Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar   

Şirketimizin, parça üretiminden mühendislik ve yüksek Know-How gerektiren ürünlere geçişe ilişkin Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında, Grup Şirketimiz Döktaş Dökümcülük ile birlikte başlattığı Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi öncesi 
önemli aşamalar tamamlanmıştır.  

 

- Raporlama Döneminden sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar  
 
 Şirketimizde Bilanço tarihinden sonra önemli bir değişiklik olmamıştır.    
 

- Parsan İç Kontrol Sistemi; 
 
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. Şirketimizde 2022 yılı içerisinde kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili 
olarak denetim Komitesi 8 defa toplanmıştır. 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. 
 

- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi 
 
Hesap dönemi içerisinde 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası özel bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Tam Tasdik Denetimi ise BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim 
Şirketi yapılırken, kamu denetimi yapılmamıştır.  
 

- Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar 
 
2022 yılında şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu olmamıştır. 
 

-  Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar  
 
Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç 
bulunmamaktadır. 
 

-  Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan 
İdari veya Adli Yaptırımlar Hakkında Bilgi 
 
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım 
bulunmamaktadır.  
 

- Şirketin Almış Olduğu Yatırım Teşvikleri 
 
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Kocaeli ili Dilovası ilçesi yatırımları için alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında 235.778.074 
TL yatırım gerçekleşmiştir. 
 

-  Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar 
 
Şirketimiz 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 1.999.097 
TL bağış ve yardım yapmıştır.    
 

-  İktisap Edilen Paylar Hakkında Bilgi 
 
 Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.  
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KURUMSAL YÖNETİM / POLİTİKALAR  

 

 
İnsan Kaynakları Politikası 

Tecrübemizi ve Yetenekleri bir araya getirerek büyük işler başarıyoruz. 

Gücümüzü; yeni yetenekler ile tecrübemizi birleştirerek, düşünen, üreten ve geliştiren insan kaynağının verimliliğini en üst 
seviyeye çıkarma kararlılığımızdan ve birbirimize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz. 

Parsan İnsan Kaynakları bu doğrultuda; 
 
Çalışanların şirkete bağlılığını ve güvenini arttırarak, işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder, 

Sürekli gelişimin ve öğrenimin olduğu bir ortamda, ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı 
olmasını sağlar, performansı ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirir. 

Şirketimizde 1233 kişi çalışmaktadır. Şirketimiz ile İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
mutabakat sağlanarak, 24.01.2023 tarihinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.  

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2023 tarihi itibarıyla işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine, 
ortalama ücret artışı % 44 olarak uygulanmıştır. 
 
İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 800,00 TL’den 1.600,00 TL’ye 
yükseltilmiştir.  
 
 
 

Kâr Dağıtım Politikası 
 
 
Şirketimizin 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. 

Buna göre;  

  1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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.  

2-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 Toplantısı’nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle 
birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul’ca 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. 
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KURUMSAL YÖNETİM  / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

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. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) 2.Ekim.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2022 yılına ilişkin 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlamış ve söz konusu raporu 

finansal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.  

 

PARSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

Vizyonumuz; Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da, hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı 

olmak. 

Misyonumuz; 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. 

Değerlerimiz; 

- Mükemmelliğe yönelim    - Dürüstlük. 

- Çevreye Duyarlılık Ve Saygı   - Disiplin. 

- Güvenilirlik     - Saygı ve Nezaket 

 

Politikamız; GÜRİŞ Sanayi Grubu ve Parsan olarak tüm kuruluşlarımızda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarında temel 

prensip, ekonomik değer yaratılması aşamasında çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarak 

sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, politikalar ve hedefler belirlemektedir. Bu bakış açısıyla, sürdürülebilirlik 

politikamızın temel prensipleri; 

 

SORUMLU ÜRETİM VE EKONOMİK PERFORMANS  

GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri olarak dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratarak, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir 

iş ortağı olmak için çalışıyor ve ekonomik değer yaratırken, aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan 

sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz. 

Yeni teknolojileri takip ederek, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve AR-GE faaliyetleri ile birlikte geliştiriyor ve 

müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunarız.  

Tüm faaliyetlerimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” 

kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözetiriz. 

 

SORUMLU YÖNETİM 

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde 

yöneterek, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz. 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum 

sağlamak koşulunu ön planda tutuyoruz. Çalışanlarımızın haklarına saygı göstererek, fırsat ve cinsiyet eşitliğine imkân 

sağlıyor, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alarak faaliyetlerimize devam 

ediyoruz.  

Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve sağlatmak ana önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız  

için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yaparak, ulusal ve uluslararası İSG 

mevzuatına ve ilgili standartlara uyuyoruz.  

Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütüyoruz. 

Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışarak, iş birliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler 

geliştiriyoruz. 
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ÇEVRE VE İKLİM İÇİN SORUMLULUK 

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiriyoruz. 

Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirip, sürdürülebilirlik ve doğal 

kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alarak ve sürekli iyileştirmeyi destekliyoruz. Döngüsel 

ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızın etkin 

kullanımını gözeterek, geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.  

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütüyor, karbon 

ayak izi, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
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KURUMSAL YÖNETİM / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 

 

  
İlkelere uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi 
halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya 
yer verilmesi gerekmektedir.  
 
İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda 
yer verilir. 
 
Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak 
sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir. 

UYUM DURUMU   

E
V

E
T

 

H
A

Y
IR

 

K
IS

M
E

N
 

İL
G

İS
İZ

 

AÇIKLAMA 

KAMUYA AÇIKLANAN 
BİLGİLERE İLİŞKİN 
RAPOR BİLGİSİ (Sayfa 
numarası da 
belirtilmelidir) 
/BAĞLANTI 

 A. Genel İlkeler         
 A1. Strateji, Politika ve Hedefler         

A1.1 

Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.  X   

 İlgili politikalar oluşturulmuş web sitemize eklenmiştir. 
www.parsan.com 

Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, 
Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve 
kamuya açıklanmıştır. X   

 İlgili politikalar oluşturulmuş web sitemize eklenmiştir.  

www.parsan.com 

A1.2 
ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler 
kamuya açıklanmıştır. 

  X 

 Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite 
yapılanmasının henüz yeni olması hedefler belirlenmiş olup 
henüz kamuya duyurulmamıştır.   

 
 
  

 A2. Uygulama/İzleme        

A2.1 
 

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile 
ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri 
belirlenerek kamuya açıklanmıştır.    X 

 Komite oluşturulmuş olup görev dağılımı şirket içerisinde 
yazılı hale getirilmiştir. Kontroller devam ettiği için Kamuya 
duyurulmamıştır.   

Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna 
raporlanmıştır.    X 

 Sürdürülebilirlik çalışma komitesi belirlenmiş olup raporlama 
çalışması devam etmektedir. Yönetim kuruluna bu dönem 
içinde raporlama henüz yapılmamıştır.   

A2.2 
ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve 
kamuya açıklanmıştır.   X 

 Eylem Planları oluşturulmuş olup çalışmalar devam ettiği için 
henüz kamuya duyurulmamıştır.  

A2.3 
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar 
bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.  

  X 

 Veri toplama çalışmaları devam ediyor. 
 
  .   

A2.4 
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik 
performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. 

  X 

 Veri toplama çalışmaları devam ediyor. Tamamlandıktan 
sonra Türkçe ve İngilizce olarak tüm ilgili taraflarımızla 
paylaşılacaktır.  

 A3. Raporlama        

A3.1 
Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine 
ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. 

  X 

 Parsan Sürdürülebilirlik Raporunun devam eden aşamaları 
vardır. 2023 sonuna kadar tüm sürecin tamamlanması 
hedeflenmektedir.  

http://www.parsan.com/
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A3.2 

Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin 
bilgi kamuya açıklanmıştır.   X  

 Bu çalışmalar kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
çalışması yürütülmeye başlanmaktadır.   

  

A3.3 

ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları 
açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek 
davalar kamuya açıklanmıştır. 

 X  

 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte 
açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.   

 
 
 
 
  

 A4. Doğrulama        

A4.1 
Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça 
doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. 

 X  

 Çalışmaları devam etmektedir.  2022 raporu için üst komite 
kararı doğrultusunda doğrulanmış rapor olarak 2023 yılı 
içerisinde kamuya paylaşılması hedeflenmektedir.  

 B. Çevresel İlkeler        

B1 

Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem 
planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile 
bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. 

  X 

 Parsan 2007’den beri ISO 14001 belgesine sahiptir. Çevre 
konularında devlet tarafından da (izin belgeleri) ayrıca 
denetlenmektedir. 
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında eylem planları ve 
programları için altyapı çalışması devam etmektedir. 
 www.parsan.com 

B2 

Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel 
raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama 
tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu geliştirilme aşamasında olduğu için duyuru 
yapılmamıştır. 

 

B3 A2.1'de verilmiştir. 
   

  
  

B4 

Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) 
bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine 
dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.  X  

 Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunda konu görüşme 
aşamasındadır. 

  

B5 
Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine 
nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.  X  

 Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunda konu görüşme 
aşamasındadır.   

B6 A2.4'te verilmiştir.       

B7 

Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve 
müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş 
hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. 

  X 

 Sürdürülebilirlik konusu Tedarik Zinciri El Kitabı haline 
getirildikten sonra web sitemizde paylaşılmıştır. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarında tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik   konusu çalışma grubu ile ele alınıp konu 
geliştirilmektedir. www.parsan.com 

B8 

Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika 
oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla 
yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.  X  

 Bu konu hakkında Parsan’a direkt bir talep henüz 
gelmemiştir. 

 

B9 

Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), 
Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji 
yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında 
çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde 
kamuya açıklanmıştır.   X 

 Danışman destekli çalışma devam etmektedir.  

   

B10 
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, 
metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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B11 
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin 
artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

B12 

Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu 
hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu 
kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

  

B13 
İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler 
kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  . 

B14 
 

Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek 
veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler 
oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.   X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.   

Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon 
miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu 
aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.  X  

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.   

B15 
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel 
fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.   

B16 
Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, 
soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

B17 
Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya 
açıklama yapılmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

B18 
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu 
elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.   X  Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

B20 
Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde 
elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

B21 

Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen 
ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya 
açıklanmıştır.    X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

   

B22 

Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma 
sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) 
dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.  X  

 Uygulanmamaktadır. Faaliyeti gereği karbon vergisi 
sistemine dahil değildir. Kamuya açıklanmamıştır. 

  

B23 
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi 
kamuya açıklanmıştır.  X  

 Uygulanmamaktadır. Faaliyeti gereği karbon vergisi 
sistemine dahil değildir. Kamuya açıklanmamıştır.   

B24 
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya 
açıklanmıştır.  X  

 Uygulanmamaktadır. Faaliyeti gereği karbon vergisi 
sistemine dahil değildir. Kamuya açıklanmamıştır.   

B25 Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.  X   Kamuya açıklanmamıştır.    

 C. Sosyal İlkeler        

 C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları        

C1.1 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO 
Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan 
Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın 
uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular 
kamuya açıklanmıştır.   X 

 Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası mevcut 
olup Web sitesine eklenmemiştir. 

www.parsan.com 

C1.2 

Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma 
standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına 
(cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet X   

 Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası ve 
Kurumsal Sorumluluk Politikası mevcut olup Web sitesine 
eklenmiştir.    www.parsan.com 

http://www.parsan.com/
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kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, 
sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan 
haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. 

C1.3 

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük 
gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya 
açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

  

C1.4 

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk 
işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler 
kamuya açıklanmıştır.   X 

 Parsan Çalışma Şartları ve İnsan Hakları Politikası ve 
Kurumsal Sorumluluk Politikası mevcut olup Web sitesine 
eklenmiştir.    www.parsan.com 

C1.5 
 
 

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan 
yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek 
yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.  X   

 Tazminat uygulamaları yasalarına uygun şekilde 
yapılmaktadır. Çalışan memnuniyeti   için şirket uygulamaları 
mevcut olup, takibi ve raporlamaları yapılmaktadır.    www.parsan.com 

Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar 
oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. 

X   

 Parsan Şikâyet talimatı geçerlidir. Şikâyet kutuları fabrikanın 
çeşitli yerlerinde mevcuttur. Ayrıca etik şikayetler şirket mail 
ortamında da ortak mailine yapılabilmektedir. İK tarafından 
yapılan incelemeler sonrası konu direkt Üst Yönetime intikal 
ettirilmektedir.   

Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem 
içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
   

C1.6 

İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X    Parsan web sitesinde mevcuttur. www.parsan.com 

İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve 
kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.  X  

 Kurum içerisinde açıklanmaktadır. 
  

C1.7 
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve 
kamuya açıklanmıştır.   X 

 Parsan web sitesinde mevcuttur. 
www.parsan.com 

C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır   X  Parsan web sitesinde mevcuttur.  www.parsan.com 

C1.9  
       

C1.10 
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme 
toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. 

  X 

 Eğitim ihtiyaçları, ÇSY politikaları ve uygulamaları belirlenmiş 
olup Çevre ve İSG eğitimleri tüm çalışanlarımıza 
verilmektedir. Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili de 
çalışanlarımıza eğitim verilmesi planlanmaktadır.  
  

 C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler        

C2.1 
Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti 
politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. 

  X 

 Parsan ISO 10002 belgeli bir kuruluştur. Müşteri Memnuniyeti 
ve Şikâyet İşleme politikası mevcuttur. Müşteri şikayetleri ve 
8D problem çözme aktiviteleri Kalite Bölümü tarafından 
koordine edilmektedir. İlgili politika web sitesinde mevcuttur. www. Parsan.com 

C2.2 
Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında 
bilgiler kamuya açıklanmıştır.  X  

 Kamuya açıklanmamıştır.  

 

C2.3 
Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları 
açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

C2.4 
Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan 
uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
  

http://www.parsan.com/
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C2.5 
Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların 
sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, 
çalışmalar yürütülmüştür.  X  

 Henüz Endeks kapsamında bulunmamaktayız. 

  

  D. Kurumsal Yönetim İlkeleri        

D1 
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat 
sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. X   

 Paydaş çalıştayları yapıldıktan sonra oluşturulmuştur. 
   

D2 
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile 
sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması 
konusunda çalışmalar yapılmıştır.   X 

 Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yıllık eğitim 
verilmesi planlanmaktadır. 

  

http://www.parsan.com/
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    KURUMSAL YÖNETİM / KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

 

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
prensiplerin uygulanmasının öneminin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmaktadır. Söz konusu çalışmalarla eşitlik, 
şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarının benimsenmesiyle Şirket faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum 
sağlanması hedeflenmiştir. İş süreçlerinin saydamlık ve etkin bilgilendirme mekanizmaları ile desteklenmesi yolundaki 
çalışmalar sürdürülmekte olup, zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporlaması KAP platformu üzerinden, Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları 
2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum raporları oluşturulmuştur. Söz konusu ilgili raporlar finansal raporlarla birlikte kamuya 
açıklamıştır. 

 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’na https://www.parsan.com/tr/index.php/kurumsal-yonetim-bilgi-formu-2/, Kurumsal 
Uyum Raporu (URF)’na https://www.parsan.com/tr/index.php/kurumsal-yonetim-uyum-raporu-2/ ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformunun https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee84900140f1ecef250011 linklerinden erişim sağlanabilmektedir. 
01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlaması ile ilgili herhangi bir güncelleme 
ya da değişiklik olmamıştır.   

   2022 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Uyum Durumu 
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Açıklama 

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI       
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel 
olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. X           

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI       
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. X           

1.3. GENEL KURUL       
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde 
ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında 
verilmiş olmasını temin etmiştir. X           

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın 
faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler 
hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen 
gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu 
bilgilendirmiştir.         X   

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili 
yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır 
bulunmuştur. X           

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı 
bir maddede yer verilmiştir. X           

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 
yapılmıştır. X           

1.4. OY HAKKI       
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır. X           

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır. X           

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de 
getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu 
herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını 
kullanmamıştır. X           

http://www.parsan.com/
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1.5. AZLIK HAKLARI       
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami 
özen göstermiştir. X           

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara 
da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas 
sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.     X     

Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide birinden 
daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları 
tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine ilişkin 
hüküm bulunmamaktadır. 

1.6. KAR PAYI HAKKI       
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım 
politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
kamuya açıklanmıştır. X           

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin 
ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın 
dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan 
verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. X           

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan 
kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde 
belirtilmiştir. X           

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. X           

1.7. PAYLARIN DEVRİ       
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi 
bir kısıtlama bulunmamaktadır. X           

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ       
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 
numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm 
öğeleri içermektedir. X           

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal 
internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. X           

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler 
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde 
ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de 
hazırlanmıştır.   X       

Şirketin internet sitesi Türkçe olarak 
düzenlenmektedir. İngilizce ve Almanca olarak  
internet sitesi oluşturulmuştur, ancak Türkçe ile 
tamamen aynı içerikte değildir. 

2.2. FAALİYET RAPORU       
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket 
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin 
etmektedir. X           

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer 
alan tüm unsurları içermektedir. X           

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET 
POLİTİKASI       
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır. X           

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve 
prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır. X           

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmuştur. X           

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 
  X           

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET 
YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 
       

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme 
veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

  X       

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. 

http://www.parsan.com/
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3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran 
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini 
almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler 
uygulanmıştır.   X       

Menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri 
yönetim tarafından dinlenmekte ve 
değerlendirilmektedir. 

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI       
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam 
politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir 
halefiyet planlaması benimsemiştir. X           

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir. X           

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için 
eğitimler düzenlemektedir. X           

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, 
kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda 
çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar 
düzenlenmiştir. X           

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine 
ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda 
ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. X           

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm 
çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara 
duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında 
kullanılmıştır. X           

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını 
önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve 
duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya 
yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, 
hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler 
alınmıştır. X           

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir. X           

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır. 

X         

  
 
  

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE 
İLİŞKİLER       
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir. X           

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin 
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda 
bu durum müşterilere bildirilmektedir. X           

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite 
standartlarına bağlıdır. X           

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir. X           

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK       
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır. X           

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda 
duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik 
tedbirler almıştır. X           

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ       
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. X           

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini 
ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya 
koymaktadır. X           

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET 
ESASLARI       
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4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve 
pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. X           

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri 
yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. 

 X        

Yıllık faaliyet raporumuzda; Yönetim Kurulu Başkan 
ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri 
ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve 
yetkilere haiz olduğu belirtilmekle olup; ayrıntılı 
düzenlemeye yer verilmemiştir. 

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol 
sistemi oluşturmuştur. X           

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair 
bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. X           

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel 
müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve 
tanımlanmıştır. X           

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde 
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri 
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde 
çalışmıştır. X           

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları 
zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan 
bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.     X     

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket 
sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta 
ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır. 

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI       

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için 
asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca 
ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu 
yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday 
belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde 
gerçekleştirilmektedir.     X     

Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir 
hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu 
konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam 
etmektedir. 

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden 
en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 
5 yıllık tecrübesi vardır. X           

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ       
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. X           

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. X           

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini 
yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin 
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.     X     

Görüş bildirim imkânı bulunmakla birlikte toplantıya 
katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde 
bir bildirim yapılmamıştır. 

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
vardır. X           

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir. 

    X     

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. 

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm 
maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar 
zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır. X           

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

    X     

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. 

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELER       
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir 
komitede görev almaktadır. 

  X       

Komitelerde sadece Bağımsız yönetim kurulu üyeleri 
ve lisanslı personel yer almakta olup, 3 bağımsız 
yönetim kurulu üyesi her biri en fazla 2 tane olmak 
üzere 3 komitede görevlendirilmiştir. Diğer yönetim 
kurulu üyeleri komitelerde yer almamaktadır.  
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4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli 
gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve 
görüşlerini almıştır. X           

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı 
kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmiştir.     X     Danışmanlık hizmeti alınmamıştır. 

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında 
rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine 
sunulmuştur. X           

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE 
SAĞLANAN MALİ HAKLAR       
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir 
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir.     X     

Yönetim Kurulu Üyeleri için performans 
değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir. 

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi 
birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 
kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç 
verilen borcun süresini uzatmamış, şartları 
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir 
kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar 
lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. X           

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklanmıştır. 

  X       

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan 
diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla 
kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında 
olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerini 
toplam olarak kapsamaktadır. 
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    KURUMSAL YÖNETİM / KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU  

PAY SAHİPLERİ  

  

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması   

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı 1 

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı   

Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebi olmamıştır. 

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. 

1.3. Genel Kurul   

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu 
KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009897 

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak 
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamaktadır. 

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 
veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında 
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010705 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında 
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/S1010705 

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin 
politikanın yer aldığı bölümün adı 

https://www.parsan.com/tr/wp-
content/uploads/2020/03/SKM_C45820030612170.pdf 

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul 
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016468 

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını 
düzenleyen madde numarası Madde 18 

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi 

2021 yılına ait Genel Kurul'a pay sahipleri dışında katılım 
olmamıştır. Genel Kurul'a fiziki ya da elektronik ortamda 
katılan Pay sahipleri de Hazirun Listesi'nde isim isim 
açıklanmıştır. 

1.4. Oy Hakları   

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır 

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Bulunmamaktadır. 

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı 66,73% 

1.5. Azlık Hakları   

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran 
bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır 

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas 
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur. 

1.6. Kar Payı Hakkı   

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı 
bölümün adı https://www.parsan.com/tr/index.php/kar-dagitim-politikasi/ 

http://www.parsan.com/
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Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif 
etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım 
şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak 
metni 

Şirketimizin, 2021 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri, 
Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal 
mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir 
Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi 
dikkate alarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelendi 
ve  
a-Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer 
yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 
398.066.301,42 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı 
yapılmamasına ve 2021 yılı 4.dönem Geçici Vergi’ye göre 
hesaplanan 388.885.825,50 TL mali zararın gelecek yıllar 
kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına 
eklenmesine, 
b) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini içeren, bağımsız 
denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:II 
14.1 No’lu ‘’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliğine göre konsolide olarak hazırlanan mali 
tablolarında; 184.966.109,00 TL kar elde edilmiş olmasına 
rağmen V.U.K. mali tablolarında 388.885.825,50 TL ticari zarar 
olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır. 
Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 06 Nisan 2022 tarihinde 
yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul’un onayına 
sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi. 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif 
etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP 
duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016468 

  

Genel Kurul Toplantıları  

  

Genel Kurul Tarihi 6.04.2022 

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama 
talebi sayısı 0 

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı 70,09% 

Doğrudan temsil edilen payların oranı 1,29% 

Vekaleten temsil edilen payların oranı 68,80% 

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili 
olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı 
tutanaklarının yer aldığı bölümün adı 

https://www.parsan.com/tr/index.php/genel-kurul-toplanti-
tutanaklari/ 

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen 
tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı 

https://www.parsan.com/tr/index.php/genel-kurul-yatirimci-
sorulari/ 

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde 
veya paragraf numarası - 

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık 
bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler 
listesi) 31 

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016468 

  

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi   

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim 
ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal 

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde 
payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay 
sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm 

https://www.parsan.com/tr/index.php/yuzde-5ten-yuksek-
pahaya-sahip-gercek-kisiler/ 

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe,İngilizce,Almanca 

2.2. Faaliyet Raporu   

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin 
faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Faaliyet Raporu Sayfa numarası -8 -  

http://www.parsan.com/
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a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer 
aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Üyeleri  

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komiteler  

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin 
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm 
adı Yönetim Kurulu Üyeleri  

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar  

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları 
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar  

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet 
aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek 
için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm 
adı Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır.  

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı 
iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 

Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı 
iştirak bulunmamaktadır. 

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal 
ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı Diğer Hususlar  

MENFAAT SAHİPLERİ  

  

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası   

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı 
bölümün adı 

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer 
almamaktadır. 

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen 
yargı kararlarının sayısı 1 

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İnsan Kaynakları, İç Denetim Müdürlüğü ve Komiteler 

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri parsan@parsan.com, Idariisler@parsan.com 

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi   

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına 
katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Diğer 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Tek Metal - İş / İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası   

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde 
yönetim kurulunun rolü Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır. 

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün 
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Parsanlı Olmak/İnsan Kaynakları Politikamız 

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor  

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının 
yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal/Değerlerimiz 

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı sayısı - 

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk   

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı 
bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Diğer 

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk Yatırımcı İlişkileri/Diğer 
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raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında 
alınan önlemler 

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla 
mücadele için alınan önlemler 

Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce 
İnsan Kaynakları ve İç Denetim Müdürlüğü ile koordineli bir 
şekilde gerekli önlemler alınmaktadır 

  
 
YÖNETİM KURULU-I  

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır  

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet  

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu 
üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği http://www.parsan.com/tr/index.php/yonetim-kurulu/ 

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili 
komitelere sunulan rapor sayısı 8 

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası 

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim 
Politikası 

Yönetim kurulu başkanının adı Tevfik YAMANTÜRK 

İcra başkanı / genel müdürün adı - 

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi 
olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun 
bağlantısı - 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile 
şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini 
aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun 
bağlantısı Sigorta yapılmamıştır. 

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin 
oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi 
verilen bölümün adı - 

Kadın üyelerin sayısı ve oranı Kadın yönetim kurulu üyemiz yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parsan.com/


                                                                                                                                                                                      

 
www.parsan.com                                                                                

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Adı-Soyadı 
İcrada Görevli 
Olup Olmadığı 

Son 5 Yılda Ortaklıkta 
Üstlendiği Görevler 

Son Durum itibariyle Ortaklık 
Dışında Aldığı Görevler 

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans Alanında 
En Az 5 Yıllık Deneyime 
Sahip Olup Olmadığı 

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi Olup 
Olmadığı 

TEVFİK YAMANTÜRK İcrada Görevli Değil 

Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı-
Murahhas Üye-Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Başkanı/Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil 

ALPASLAN AKTUĞ İcrada Görevli Değil 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı/Üyesi 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı/Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil 

AHMET İRFAN 
SÖYLEMEZOĞLU İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil 

AHMET ERTUĞRUL İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi,Öğretim 
Görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil 

ORHAN METİN İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil 

OLGUN ŞAMLI İcrada Görevli Değil Üretim Direktörü ve Danışmanlık 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil 

HASAN BASRİ AKTAN İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Üyesi Evet Bağımsız Üye 

ATİLLA ZEYBEK İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 

Güriş grubu bünyesindeki 
şirketlerde Yönetim Kurulu 
Üyesi Evet Bağımsız Üye 

OSMAN ASLAN İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye 

http://www.parsan.com/
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YÖNETİM KURULU-II  

  

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli   

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak 
suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 

16 defa fiziki toplantı yapıldı. Alınan Yönetim Kurulu Karar sayısı 
26'dır. 

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı 90% 

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik 
bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır  

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu En az 7 gün önce 

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler 
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı 

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağına dair bir düzenleme yoktur. 

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 
politikada belirlenen üst sınır 

"Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz 
dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış 
olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri 
ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri 
dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup 
yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen 
ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde 
ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. " 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler   

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin 
yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Genel Bilgiler-  Komite Üyeleri 

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265925 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265926  

  
 

Yönetim Kurulu Komiteleri-I    

    

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları 
Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı 

Komite Başkanı Olup 
Olmadığı 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı 

Denetim Komitesi  Atilla ZEYBEK Hayır  Yönetim kurulu üyesi  

Denetim Komitesi  Hasan Basri AKTAN Evet  Yönetim kurulu üyesi  

Kurumsal Yönetim Komitesi  Atilla ZEYBEK Evet  Yönetim kurulu üyesi  

Kurumsal Yönetim Komitesi  Osman ASLAN Hayır  Yönetim kurulu üyesi  

Kurumsal Yönetim Komitesi  Handan Dilan Özbilen Hayır  Yönetim kurulu üyesi değil  

Riskin Erken Saptanması Komitesi  Atilla ZEYBEK Evet  Yönetim kurulu üyesi  

Riskin Erken Saptanması Komitesi  Osman ASLAN Hayır  Yönetim kurulu üyesi  
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YÖNETİM KURULU-III  

  

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II   

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası 
veya bölümün adı) Genel Bilgiler / Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı) Genel Bilgiler / Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı) Genel Bilgiler / Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı) Genel Bilgiler / Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası 
veya bölümün adı) Genel Bilgiler / Komiteler 

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 

 
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve 
bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası 
veya bölüm adı 2022 Faaliyetleri - Rasyolar  

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan 
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı 

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ücret 
Politikası 

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin 
belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Genel Bilgiler/ Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Yönetim Kurulu Komiteleri-II     

     

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları 

İcrada Görevli 
Olmayan 
Yöneticilerin 
Oranı 

Komitede 
Bağımsız 
Üyelerin 
Oranı 

Komitenin 
Gerçekleştirdiği 
Fiziki Toplantı Sayısı 

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sunduğu Rapor 
Sayısı 

Denetim Komitesi  100% 100% 5 5 

Kurumsal Yönetim Komitesi  100% 66,67% 1 1 

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi  100% 100% 6 6 
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