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lümü eğitim
ü ve yönetim

HİN 
Kurulu Üye

nda İstanbu
nstrüksiyon

oje tasarım 
ü görevini s

YLARA İL

ETİM ORG

Üyeleri 

Yö
Yö
Yö
Yö

rkıran Ba
maz Ba

ey Yönetici

şkanı 

da doğdu. A
ştir. İş haya
olarak başla

mıştır. 1979-
apmıştır. 19
Kurulu Baş

esi 

l’da doğdu.
mine devam 
aret bölümü

mini tamaml
m kurulu üy

esi 

ul’da doğdu
n Bölümünü
bölümünde
ürdürmekte

2020

LİŞKİN BİL

GANI, ÜST

önetim Kuru
önetim Kuru
önetim Kuru
önetim Kuru
ağımsız Yön
ağımsız Yön

ileri 

Ankara Ünv
atına Adana
amıştır. Ada
-1987 yılla
987 yılından
şkanı ve Ge

1997 yılın
ederken Ec

ünde staj ya
lamış olup h
yelik görevin

u. Sakarya 
ü 2000 yılı
e iş hayatın
edir. 

0 HESAP
 

4 

 

LGİLER 

T DÜZEY 

Görevi
ulu Başkanı
ulu Üyesi
ulu Üyesi
ulu Üyesi
netim Kurul
netim Kurul

v. Fen Fakü
a, Kozan, F
ana, Mersin
arı arasında
n itibaren ku
enel Müdürl

nda İstanbul
czacıbaşı, G
apmıştır. 20
halen Gersa
ni sürdürme

Üniversites
ında bitirdi
na başladı. 

P DÖNEM

YÖNETİC

ı

lu Üyesi
lu Üyesi

ültesi Kimya
Feke, Saimb

n, Ovacık, A
a GALDEM
urucu hissed
lük görevini

l Üniversite
Garanti Bank
002 yılında 
an Elektrik 
ektedir. 

si Sakarya 
. 1998-2000
2000 yılınd

Mİ FAALİ

Cİ VE PERS

08.0
08.0
08.0
08.0
08.0
08.0

a Yüksek M
beyli ve Tu

Aydıncık ve 
M A.Ş‘de f
dar olarak G
i halen sürd

esi - İktisat
kası ve Gers
İstanbul Ti
Ticaret ve S

Meslek Y
0 yılları ar
dan itibaren

İYET RA

RSONEL Bİ

Görev Sür
07.2020-25.0
07.2020-25.0
07.2020-25.0
07.2020-25.0
07.2020-25.0
07.2020-25.0

Mühendisliği
ufanbeyli E

e Gezen‘de 
firma hisse
Gersan Elek
dürmektedir

t Bölümü’n
san Elektrik
icaret Üniv
Sanayi A.Ş

Yüksek Oku
rasında Fam
n Firmamız

APORU 

İLGİLERİ

resi
06.2022
06.2022
06.2022
06.2022
06.2022
06.2022

i bölümünü
Enerji nakil
enerji nakil
darı olarak

ktrik Tic. ve
. 

nden mezun
k Ticaret ve

versitesi Dış
.’de İhracat

ulu Makine
mer A.Ş.’de
zda Fabrika

 

ü 
l 
l 
k 
e 

n 
e 
ş 
t 

e 
e 
a 



Menduha 
Yönetim K
 
1966 yılın
başlamıştır

Çalışma h
Bölümünd
vermiştir. 
Kredi Ban
yılında Bu
 
Selçuk Yıl
Bağımsız Y
 
1952 yılınd
Üniversites
2 çocuk ba
2017- halen
2015-2017
2001-2015
almıştır. 
2009-2013
2005-2009
2001-2005
1997-2001
1981-1997
1977-1981
 
Prof. Dr. M
Bağımsız Y
  
1966 yılınd
1990 yılın
Bölümü’nd
1993 yılın
Muhasebe 
1991-1994
Müdürlüğü
1994 yılınd
1998 yılın
dalında do
aldı.  
 

ÖZTÜRK 
Kurulu Üye

nda Ankara‘
r. Anadolu Ü

hayatına 199
e ve Eğitim
Takip eden

nkası Ticari
siness Engl

lmaz DEM
Yönetim K

da Ankara'd
si Fen Fakü

abası olan Se
n… Gersan

7 yılları aras
 yılları ara

 yılları aras
9 yılları aras
 yılları aras
 yılları aras

7 yılları aras
 yılları aras

Mustafa Ke
Yönetim K

da İstanbul’
nda Marma
den derece i
nda Marma
Yüksek Lis

4 yılları ara
ü’nde uzman
da İstanbul 
nda Marmar
oktor ünvan

esi 

‘da doğdu. 
Üniversitesi

90 yılında 
m Bölümün
n yıllarda Y
i Bankacılık
ish eğitimi 

İRKIRAN 
Kurulu Üyes

da doğdu. İ
ültesi, Kimy
elçuk Yılma

n Elektrik Ti
ında çalışm
asında Şişe

ında Şişeca
ında Trakya
ında Otocam
ında Trakya
ında Çayıro
ında Türkiy

emal YILM
Kurulu Üyes

’da doğdu. 1
ara Üniver
ile mezun o

ara Ünivers
sans Progra
asında T.C
n olarak gö
Menkul Kıy
ra Üniversi

nını, 2004 y

2020

2006 Yedi
i İ.İ.B.F İşle

Yapı Kred
nde yönetic
Yabancı Par
k Satış Bö
alan Mendu

 
si 

İlk, Orta ve
ya Yüksek M
az Demirkır
icaret ve San

ma hayatına a
cam grubu

am Grubund
a Cam Fabr
m Fabrikası
a Cam Mers
ova Şişecam
ye Şeker Fab

MAZ 
si 

1985 yılında
rsitesi, İkti

oldu.  
sitesi İktisa
mını birinci

C. Başbakan
rev yaptı.  
ymetler Bor
itesi Banka

yılında ise F

0 HESAP
 

5 

 

itepe Ünive
etme Bölüm

di Bankası’
ci olarak ç
ra Krediler

ölümünde ç
uha Öztürk 

e Lise eğitim
Mühendisliğ
ran İngilizce
nayi A.Ş’de
ara vermişti

unun şirketl

da başkan ya
rikasında fab
ında fabrika
sin Fabrikas

m Fabrikasın
brikası A.Ş’

a Galatasara
isadi ve İd

adi ve İdar
ilikle tamam
nlık Hazine

rsası’nda gö
acılık ve S
Finans-Muh

P DÖNEM

ersitesi Paza
münü bitirm

nda başlam
çalışmıştır. 
r Birim Mü
alışmıştır. 
iyi derece İ

mini Ankara
ği bölümünd
e bilmekted
e Bağımsız Y
ir. 
lerinde yön

ardımcılığı y
brika müdür
a müdürlüğü
sında üretim
nda üretim m
’de üretim m

ay Lisesi’ni
dari Bilim

ri Bilimler 
mladı.  
e Müsteşar

örev yapma
igortacılık 

hasebe ana 

Mİ FAALİ

arlama Bölü
iştir.  

mış, Aynı B
Dış ticaret

üdürü ve 20
Cambridge 
İngilizce bil

a'da tamam
den 1976 yıl
dir. 
Yönetim Ku

netim kurulu

yapmıştır. 
rlüğü yapmı
ü yapmıştır. 

m müdürlüğü
mühendisliğ
mühendisliğ

i derece ile b
ler Fakülte

Fakültesi, 

rlığı, Banka

ya başladı. 
Enstitüsü, 
bilim dalın

İYET RA

ümü Yükse

Banka’nın D
t konusund
010 yılına 

Bell Scho
lmektedir. 

mladıktan so
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kı ödenmişt
orantılı ücr
nsını yans

APORU 

AN MALİ

tim Kurulu
tir. Bunlara
retlendirme
sıtacak bir

u 
a 
e 
r 



3- ŞİRKET
 

Türkiye’de
teknolojile
alışveriş m
istasyonlar
sağlanmak
Üyesi olara
Gazete’de 
olan  Otop
kapsamınd
biri elektri
otopark ye
ilerleme sa

Ar-ge çalı
AC/DC Dö
Uygulamas
elektrikli ş
ağır vasıta
otomobil, o
ürün çeşitli

İleriye dön
sistem ent
test imkan
çalışmalard

Üretim, Pa
dönem içe
uluslararas
yapar hale 
 
5520 Sayıl
münhasıran
çerçevesin
kazancı tes
 
 
 
 
 

TİN ARAŞ

e yerli sabit
erinden biri
merkezleri b
rı ve dinlen
ktadır. Bu ç
ak sektörel 
Çevre ve Ş

park Yönet
da; “Bölge v
ikli araçlar

eri sayısının
ağlanacaktır

şmalarımızı
önüşümlü, 
sı” başlıklı 
şarj istasyon
a araçlar içi
otobüs ve a
iliği ve teda

nük olarak A
egrasyonlar

nlarının akr
da önemli k

azarlama ve
erisinde kap
sı laboratuv
gelmiştir.  

lı Kurumlar
n yeni tek
de, işletme
spitinde Ar-

ŞTIRMA V

t ve mobil ş
 olan elekt
başta olmak
nme tesisle
çerçevede, 
çalışmalara
ehircilik Ba
tmeliği Böl
ve genel oto
ra uygun ol
n artırılması
r. 

ın hızla de
DC Hızlı Ş
projemizin

nu geliştirilm
in de tedari
ağır vasıta a
ariği oluştur

Ar-ge bölüm
rı konuların
redite kapsa
katkılar ve iş

e Ürün çeş
pasite artırı
varlardan ala

r Vergisi Ka
knoloji ve
elerin büny
-ge İndirimi

2020

VE GELİŞT

şarj istasyon
trikli araçla
k üzere pro

erinde de k
Türkiye El

a destek ver
akanlığı tara
lge ve gen

oparklar ile 
larak (şarj 
ı hususunda

evam ettiği 
Şarj (MOD 
n sonuçlanm
mesi ile elek
ik edilebile
araç kullanı
rulmaktadır

mümüz araç
nda yeni pr
amına elek
şbirlikleri y

şitliliği bak
mı ve mod
arak, ulusla

anunu’nun 1
e bilgi ara
yesinde yap
i olarak dikk
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TİRME ÇA

nları marka
ar ile ilgili 
ojelerin kap

kullanılması
lektrikli ve 
rilmektedir.
afından yay
nel otopark
 AVM’lere 
ünitesi dâh

a idarelerce

araç sarj s
4) Özellik

ması ve Tü
ktrikli veya

en bir ürün 
ıcı ve üretic

r. 

ç şarj, led ay
rojelerin ça
ktrikli araç 
yürütülmekt

kımından Ar
dernizasyon
ararası paza

10’uncu Ma
ayışına yön
ptıkları har
kate alınma

P DÖNEM

ALIŞMALA

ası olarak ol
şarj istasy

palı otopark
 açısından 
Hibrit Ara
22 Şubat 2

yınlanan 1 H
kların düzen
ait otopark

hil) düzenle
e karar alına

sistemleri b
kli Şarj Üni
ürkiye'de il
a hibrit otom

haline geti
cileri ile or

ydınlatma, g
lışmasına d
şarj istasy

edir. 

r-ge çalışm
nu yatırımla
arlarda ürün

addesi’nin b
nelik araşt
rcamaların 
aktadır. 

Mİ FAALİ

ARI 

luşturulan G
yonu konus
klarında ve
elektrik pr

açlar Derne
2018 Tarih v
Haziran 2018
nlenme esa
larda, her 5

enir. İhtiyac
abilir” mad

bölümümüz
tesi Prototi
k defa AC

mobil başta o
irilmiştir. B
tak çalışma

güvenlik sis
devam etme
yonlarının d

malarını süre
arı, tüm ürü
nlerinin %50

birinci fıkra
tırma ve g
%100’ü ilg

İYET RA

G-Charge il
sunda Toplu
eya yol üstü
rojelerinde 
eği (TEHA
ve 30340 S
8’de yürürlü
asları MAD
50 park yer
ca göre elek
ddesi ile sek

zün, “Busba
ipleri Gelişt

C/DC dönüş
olmak üzer

Bu bağlamd
alar yapılma

stemleri ve 
ektedir. Ay
da alınması

ekli arttıran
ünlerine Tİ
0’den fazla

asının (a) be
geliştirme 
gili şirketle

APORU 

e geleceğin
u konut ve
ü akaryakıt
yer alması

AD) Kurucu
ayılı Resmi
üğe girecek
DDE 6 (5)
inden en az
ktrikli araç

ktörel bazda

ar Sistemli,
tirilmesi ve
şümlü sabit
e otobüs ve

da elektrikli
ak suretiyle

otomasyon
rıca, ulusal
ına yönelik

n firma, bu
İP testlerini
asını ihracat

endine göre,
faaliyetleri

erin kurum

n 
e 
t 
ı 
u 
i 
k 
) 
z 
ç 
a 

, 
e 
t 
e 
i 
e 

n 
l 
k 

u 
i 
t 

, 
i 

m 



4-ŞİRKET
 
a) Şirketin

03 Şubat 2
tutarında M
Moderniza
yapılmakta
 
b) Şirketin
bu konuda

Şirketimiz 
yapılmadığ
Komitesi ta
 
c) Şirketin

Gersan El
Gersan-R 
Gersan El
Gersan-Al
Asfa-Gers

 
5-FİNANS
 

Gelir Tab
Net Satışla
Brüt Kar 
Faaliyet K
Net Dönem
Bilanço 
Dönen Va
Duran Var
Kısa Vade
Uzun Vad
Öz Kayna
 
 
6- RİSKLE
 
a) Şirketin

 
Riskin Erk
menfaatler
 
Komite, bi
kişiden olu
kontrol me

T FAALİY

n ilgili hesa
 

2020 tarihin
Makine – T
asyon – Tev
a olan yatırı

n iç kontro
aki görüşü:

 
faaliyetleri
ğı, şirket bü
arafından d

n doğrudan
 

Bağlı O
lektromekan
Zao / Rusy

lektric Oma
lan Adi Ort
san Adi Ort

SAL DURU

Bilanç
blosu 
ar 

Karı 
m Karı 

arlıklar  
rlıklar 
eli Yükümlü
deli Yüküml
aklar 

ER VE YÖ

n Öngörüle

ken Saptan
ri doğrultusu

iri başkan S
uşup, sürekl
ekanizması i

ETLERİ V

ap dönemin

nde aldığım
Teçhizat ve

vsi konulu y
ım tutarı 4.9

ol sistemi ve
:  

inin yasalar
ünyesinde b
da periyodik

n veya dola

Ortaklık / İ
nik ve İnşaa
ya 
an LLC/Umm
taklığı 
aklığı 

UM 

o Ve Gelir 

ülükler 
lülükler 

ÖNETİM O

en Risklere

nması Kom
unda riskler

Selçuk Yılm
li olarak işl
ile ilgili pro

2020

VE FAALİY

nde yapmış

mız 508500 
e Bina – İ
yatırım plan
930.115 TL

e iç denetim

ra, ana sözl
bulunan mev
k olarak kon

aylı iştirakl

İştirak
at Sanayi Ti

man Sultan

Tablosu A
31.12.202
253.788.8

44.613.0
27.446.6

8.311.1
31.12.202
195.856.2
109.072.4
105.585.0

89.235.4
110.108.1

ORGANINI

e Karşı Uyg

mitesi, Yöne
ri en aza ind

maz DEMİR
leyiş ve etk
oblemler ve 

0 HESAP
 

9 

 

YETLERE

ş olduğu ya

nolu yatırım
İnşaat yatır
nımız uygul
’dir. 

m faaliyetle

leşmeye ve 
vcut depart

ntrol edilmek

leri ve pay 

icaret A.Ş.

nlığı

Ana Kaleml
20 Değişim
813 16,65
032 28,49
632 0,00

97 0,00
20 Değişim
213 20,35
419 7,88
011 -8,38
499 126,13

22 0,90

IN DEĞER

gulayacağı

etim Kurulu
direbilecek r

RKIRAN ve
kinlik kontro

çözüm öne

P DÖNEM

E İLİŞKİN

atırımlara i

m teşvik be
rımı Çaycum
amaya geçm

eri hakkınd

şirket içi p
tmanların ya
ktedir. 

oranlarına

Fa
Elektromek
Elektrik M
Elektrik M
Elektrik, İn
Elektrik, İn

leri 
m 31.12.2
% 217.55
% 34.72
% (27.363
% (35.928
m 31.12.2
% 162.73
% 101.10
% 115.24
% 39.46
% 109.13

RLENDİRİ

Risk Yöne

u üyelerini
risk yönetim

diğeri üye 
olü yaparak
erilerini Yön

Mİ FAALİ

ÖNEMLİ G

lişkin bilgil

elgesi kapsa
ma Organiz
miştir. 31.12

da bilgiler i

prosedürlere
anı sıra Ris

ilişkin bilg

aliyet Alan
kanik

Malzemeleri Ü
Malzemeleri Ü

nşaat Taahh
nşaat Taahh

2019 
56.094
21.080
3.859)
8.107)
2019 

34.984
04.093
45.570
62.784
30.723

LMESİ 

timi Politik

n görüşleri
m ve süreçle

Gülfem OK
k gerektiğin
netim Kurul

İYET RA

GELİŞME

ler:  

amında 18.3
ze Sanayi 
2.2020 tarih

ile yönetim

e uygun ola
skin Erken 

giler: 

nı 

Üretimi 
Üretimi 

hüt İşleri 
hüt İşleri 

kasına İlişk

ini de alara
erini oluştur

KTAY olma
nde risk yön
lu’na aktarm

APORU 

ELER 

300.000 TL
Bölgesinde
hi itibariyle

m organının

arak yapılıp
Saptanması

İştirak Ora
  % 70,00
  % 99,38
  % 19,00
  % 50,00
  % 50,00

kin Bilgiler

ak Şirketin
rmaktadır.

ak üzere iki
netimi ve iç
maktadır. 

L 
e 
e 

n 

p 
ı 

anı
0
8
0
0
0

n 

i 
ç 



Riskin Erk

b) Faaliye

Faaliyet R
Brüt Kar M
Faaliyet K
Net Kar M
Finansal Y
Cari Oran 
Kaldıraç O
Kısa Vade
Toplam Y
 
7- KAR D
 
Şirketin k
belirlenme
Şirket men

Kâr payı, d
alınmaksız
uygulanma

Şirketimizi
Piyasası M
olmamak ü
yönünde b
sektörel, u
verecek v
gelişmeleri
dağıtılabili
 
İşbu kâr d
fon ihtiyaç
sürdürülme
 
Kâr payı, d
veya taksit
 
Kâr payını
 
Genel Kur
Kuruluna k
 
Yönetim K
karar vereb
Grup’un, T
finansal ta

ken Saptanm

et ve Finans

Rasyoları 
Marjı 

Kar Marjı 
Marjı 
Yapı Rasyo

Oranı 
eli Yükümlü

Yükümlülük 

DAĞITIM P

kâr dağıtım 
ekte olup, k
nfaatleri ara

dağıtım tarih
zın payları 
az. 

in Yönetim
Mevzuatının
üzere, naki
bir politikay
ulusal ve ulu
ve büyüme
in elverdiği
ir kar tutarı 

dağıtım poli
çları ile eko
esi Şirketim

dağıtımına 
tler halinde 

n ödenme z

rul kârın da
kâr dağıtımı

Kurulu ilgil
bilir. Kâr pa
Türk Ticar

ablolarında 

ması Komite

sal Yapı Ra

oları 

ülükler / To
/ Özkaynak

POLİTİKA

politikası 
kâr dağıtımı
sında denge

hi itibarıyla
oranında 

m Kurulu'n
n öngördüğ
it ve/veya b
yı esas alm
uslararası k

enin gereği
i ölçüde Se
üzerinden, 

itikasının Ş
nomik koşu

mizin temel a

karar verile
ödenebilir. 

zamanı yöne

ağıtım zama
ının görüşül

i mevzuat v
ayı avansı ö
ret Kanunu
dağıtılabilir

2020

esi 2020 hes

asyoları 

plam Yükü
klar 

ASI 

Sermaye 
nda, Kurum
eli ve tutarlı

a mevcut pa
eşit olara

nun onaylad
ü ve diğer
bedelsiz his
maktadır. Ş
koşullar dik
i olarak y
ermaye Piy
kar dağıtım

irket'in uzu
ullardaki ola
amaçları ara

en genel ku

etim kurulu

anı ve taksi
ldüğü toplan

ve esas söz
denmesinde

u ve SPK d
r net dönem

0 HESAP
 

10 

 

sap dönemi 

ümlülükler

Piyasası M
msal Yöneti
ı bir politika

ayların tümü
ak dağıtılır

dığı karar 
r ilgili mev
sse senedi 
Şirket, bu n
kkate alınar
yatırımların 
yasası Kuru
mı yapmayı b

un dönemli 
ağanüstü ge
asında yer a

urul toplantı

unun teklifi ü

itlendirilme
antıda yetki 

zleşme hükü
e ilgili mevz
düzenlemel

m karı bulu

P DÖNEM

içerisinde a

31.12.20
17,
10,

3,
31.12.20

185,
63,
54,

176,

Mevzuatı ve
im İlkeleri’
a izlenmekt

üne, bunları
r. Kâr dağ

uyarınca 
vzuatın da 
şeklinde da

nedenle, pe
rak finansal

veya eko
ulu'nca belir
bir politika 

büyümesin
elişmelerin 
almaktadır.

ısında karar

üzerine gen

sine ilişkin
de verebilir

ümlerine gö
zuat hüküm
lerine göre 

unmadığında

Mİ FAALİ

altı kez topl

020 31.
,58%
,81%
,27%

020 31.
,50%
,89%
,20%
,94%

e Esas Söz
ne uygun o
edir. 

n ihraç ve ik
ğıtımında h

Gersan, hi
izin verdiğ
ağıtılır şekl
rformans v
yapının op

onomik ko
rlenmiş esa
olarak belir

nin gerektire
gerektirece

ra bağlanm

nel kurul tara

kararları v
r. 

öre kâr pay
mleri çerçeve

hazırlanan
an 2019 faa

İYET RA

lanmıştır. 

.12.2019 
15,96% 

-12,58% 
-16,51% 

.12.2019 
141,21% 

58,64% 
74,49% 

141,76% 

zleşmesi çe
olarak pay s

iktisap tarih
herhangi b

issedarların
ği ölçülerde
linde temet
ve yatırım 
ptimizasyon

oşullardaki 
aslara göre 
rlemiştir. 

eceği yatırı
eği özel duru

mak şartıyla 

rafından kar

vermek üzer

yı avansı da
esinde harek
n 2019 yılı
aliyet dönem

APORU 

erçevesinde
sahipleri ve

hleri dikkate
bir imtiyaz

a Sermaye
en daha az
ttü dağıtma
ihtiyacı ile

nuna imkan
olağanüstü
hesaplanan

m ve diğer
umlar hariç

tek seferde

rarlaştırılır. 

re Yönetim

ağıtılmasına
ket edilir. 
ı konsolide
mi için kâr

e 
e 

e 
z 

e 
z 
a 
e 
n 
ü 
n 

r 
ç 

e 

 

m 

a 

e 
r 



dağıtımı ya
edilmiştir. 
 
8– BÜYÜY
 
Gersan-R 
 
Önceleri S
bölge ilan
Türkiye’ni
yetkisine d
Kaliningra
kapalı alan
ortalama 3
 
Rusya’dak
İlk 6 yıl v
olarak öden
 
Teşvikten 
Ermenistan
çalışmaları
 
Gersan El
 
Şirketimizi
yapılmama
Sultanlığı’n
29.11.2016
 
Gersan El
 
Şirket, 17
Ortaklık”) 
ana ortaklı
 
Gersan El
konularınd
 
Bağlı Orta
İstanbul ad
 
31.12.2020
etkin hisse
 

Gersan El
 
 
 

apılmaması

YEN YAPI

OOO (Esk

St. Peterburg
n edilen bu
in iştirak ett
de sahiptir. 
ad bölgesind
n 3 depo, 1
0 kişinin ça

ki firmamız 
vergiden mu
necektir. 

faydalanan
n, Tacikista
ı devam etm

lectric Oma

in Katar D
ası nedeniy
nda “Gersa
6’da kuruluş

lektromeka

.09.2008 ta
sermayesin
ğın söz kon

lektromekan
da faaliyet g

aklık, Anado
dresinde faa

0 tarihi itiba
 oranı aşağı

Şirket

lektromekan

ı konusunda

I İÇERİSİN

ki Ünvanı G

g’da faaliye
u şehire te
tiği firma k
Yatırım yü

deki tek Tü
 misafirhan

alıştığı bir fi

2032 yılına
uaf, ikinci 6

n ülkeler B
an, Kırgızist
mektedir. Kı

an LLC  

Devleti’nde 
yle, Şirketim
an Elektrik O
ş işlemleri t

anik İnşaat

arihinde, G
ni temsil ed
nusu bağlı o

nik ve İnş
göstermekte

olu Yakası 
aliyet göster

ariyle ana o
ıda gösterilm

tin Ünvanı 

nik ve İnş. S

2020

aki teklifi 2

NDE BAĞL

Gersan R-Z

et gösteren G
eşviklerden 
kendi faaliy
ükümlülükl

ürk firmasıd
ne ve 1 idar
irmadır.  

a kadar teşv
6 yıl çıkan

Belarus, Rus
tan’dır.  Öz
ırım ve Bey

kurmayı d
miz aynı p
Oman LLC
tamamlamış

t Sanayi Tic

Gersan Elek
en hisse sen

ortaklığın ge

şaat Sanayi
dir. 

Organize S
rmektedir. 

ortaklık nez
miştir. 

San.Tic. A.Ş
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25 Haziran 2

LI ORTAK

Zao) 

Gersan Rus
faydalanm

yet alanı dış
lerini tamam
dır.  Firmam
ri binadan o

viklerden fa
verginin %

sya, Kazak
zbekistan, T
yaz Rusya’d

düşündüğü 
pazara hitap
” unvanlı ş
ştır; ancak ş

caret A.Ş.

ktromekanik
netlerinin %
enel kurulla

i ve Ticare

Sanayi Bölg

zdinde kons

Serma

Ş. 1.000.0

P DÖNEM

2020 tarihin

KLIKLAR,

sya firmamı
mak amacıy
şında 17 değ
mlamış ve 

mız, yaklaşı
oluşan elek

aydalanacak
%50’si, üçü

kistan ve V
Türkmenista
da KDV mu

fabrika pro
p eden ve 
irketinin ku
şirket gayri 

k Ve İnşa
% 70’ini ikti
rında sahip 

et A.Ş. ele

gesi, Gazi B

solide edilen

ayesi Nom

00,00

Mİ FAALİ

nde Genel K

İŞTİRAK

z 2011 yılı 
la taşınmış
ğişik sektör
yetkili mer
k 32 dönüm

ktrik, su, do

k olup verg
üncü 6 yıl c

Vietnam’dır.
an ve Azerb
afiyeti mev

ojesi için g
bu pazarı 

uruluş işlem
faal durumd

aat Sanayi 
isap etmiştir
olduğu oy h

ektromekan

Bulvarı, No

n bağlı orta

minal İştirak 

700.

İYET RA

Kurul tarafı

KLAR VE O

sonu itibar
ştır. % 99,
rde faaliyet
rcilerden on
m açık alan
oğalgaz bağ

gi teşviği şu
cironun %6

. Yeni katı
baycan’ın d
vcuttur. 

gerekli arsa
da kapsaya

mlerine başla
dadır. 

Ticaret A
ir. Bu payla
hakkı %  70

nik ve inşa

o:39 Zemin 

aklık ve ana

Tutarı İşt

.000,00 

APORU 

ından kabul

OFİSLER

riyle serbest
,38 Gersan
tte bulunma
naylattırmış

n,  6 dönüm
ğlantısı olan

u şekildedir.
6,74’ü vergi

ılan ülkeler
dahil olması

a tahsisinin
an Umman
anmış olup,

.Ş. (“Bağlı
ar nedeniyle
0’dir. 

aat taahhüt

Kat Tuzla,

a ortaklığın

tirak Oranı 

% 70

l 

t 
n 
a 
ş 

m 
n 

.  
i 

r 
ı 

n 
n 
, 

ı 
e 

t 

, 

n 



Gersan - A
Gersan-Ala
Elektromek
10.000 TL
Bölgesi, G
işlerinde fa
 
Asfa - Ger
 
Asfa Gersa
Ve Tic. A
tarihli sözl
elektrik ve
sermayesi 
belirlenmiş
 
Gersan A.
 
Gersan A.Ş
Georgia JS
tarihli sözl
inşaat taah
tarafların a
 
Ofis ve Te
 
Grup’un a
temsilcilik 

9-RAPOR
 
Yoktur. 

10-RAPOR
 
10.1- Seou
"UVC Led
gerekli ola
Ge sonuç 
Şirketimiz,
(ÜTS) (http
18.01.2021
 
10.2- Şirk
(Ultra Viol
alınmıştır. 
tarafından 
 
 
 
 

Alan Adi O
an Adi Or
kanik Sana

L sermaye v
Gazi Bulvarı
aaliyet göste

rsan Adi O

an Adi Orta
.Ş. tarafınd
leşme ile İs

e mekanik iş
200.000 T
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