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Değerli KAYSER A.Ş. Hissedarlarımız, 

KAYSER - Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. olarak bölgemizi hak ettiği konuma ulaştırmak ve 
kalıcı gelirlerimizi artırarak hissedarlarımıza sürdürülebilir bir kazanç sağlamak için Yönetim Kurulumuz ve 
Şirket Çalışanlarımız ile birlikte tüm gayretlerimizle çalışmaktayız.  

Bu bilgilendirme metni KAYSER A.Ş. ile ilgili siz değerli şirket hissedarlarımıza şirketimizin çalışmaları ile 
ilgili özet bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğu kanaati ile hazırlanmıştır. 

19 Aralık 1995 yılında kurulup tescillenen KAYSER A.Ş.’nin şuan ki sermayesi toplam 15.120.000 TL olup 
1008 adet hisseden oluşmakta olup, her bir hissenin değeri 15.000 TL’dir. KAYSER A.Ş.’ deki tüm 
hissedarlarımız içerisinde en büyük pay oranına sahip hissedarımızın toplam pay içerisindeki oranı %2’yi 
geçmemektedir.  

Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Kuruluş Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olup 2027 yılına kadar geçerli olacaktır. Kayser A.Ş.’nin 
tüm yapmış olduğu iş ve işlemler bu çerçevede yürütülmektedir. Bu kapsamda Kayser A.Ş.’ye ait serbest 
bölgedeki arsa ve alt yapı 2022 yılı m2 satış bedeli 22 Dolar olup her yıl maksimum %10 
arttırılabilmektedir. Belirtilen bu bedele altyapı için yapılacak harcama bedelleri dahildir. Bu nedenle arsa 
satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı altyapı ve yol çalışmalarına harcanmaktadır. Bu nedenle kuruluş 
sözleşmesinin geçerli olduğu 2027 yılına kadar arsa satış ve altyapı bedellerinin toplamını 30 Dolar’ın 
üzerine çıkartmak yasal olarak söz konusu değildir.  

KAYSER A.Ş. ‘nin Haziran 2022 yılı itibarı ile Aktif Serbest Bölge Alanı 6.843.624 m2 olup kuruluşundan bu 
güne satışı yapılarak yatırımcılara tahsis edilmiş arsa büyüklüğü 3.392.952 m2 olup satışı yapılabilecek 
tahsise uygun 1.941.617 m2 arsası bulunmaktadır. Ayrıca yeşil alan, dini tesis alanı, sosyal tesis alanı, 
hizmet alanı, trafo olanı, yol, artık parsel gibi farklı kullanımlara ayrılmış toplam 1.509.055 m2 arsası 
bulunmaktadır. 

Kayseri Serbest Bölge A.Ş.’de özellikle 2021 yılından itibaren aldığımız tedbir, karar ve uygulamalar 
neticesinde birçok yeni çalışma hayata geçirilmiştir. KAYSER A.Ş olarak bu yatırımlara ilave olarak Serbest 
Bölgede son 1 yıl içerisinde yaptığımız yatırımlardan bazıları şu şekildedir:  

1. KAYSER A.Ş.’ye gelir getirmesi amacı KAYSER A.Ş.’ye ait binaların çatılarına 4 Megawatt’a yakın bir 
güneş enerji santrali (GES) yatırımı yapılmış ve faaliyete geçmiştir. Bu yatırımdan KAYSER A.Ş.’ye yılda 
yaklaşık 10 milyon TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.  

2. Buna ilave olarak yine KAYSER A.Ş.’ye gelir getirmesi amacı ile yeni ve küçük ölçekteki girişimcilere 
üretim ve ihracat ortamı sağlamak üzere kiralanabilir yaklaşık 18 bin m2 yeni Hangar inşaatına 
başlanmış olup en kısa zamanda tamamlanarak yatırımcılara kiraya verilecektir. Bu hangarların 
tamamı kiralandığında da KAYSER A.Ş.’ye yılda yaklaşık 3 milyon TL gelir getirmesi planlanmaktadır.  

3. Yol yapım projeleri kapsamında Kayseri Serbest Bölgenin imar planında mevcut olan tüm yollarını 
açmak için kapsamlı bir çalışma başlatılmış ve büyük bir hızla ilerlemektedir. Bu kapsamda İncesu 
ÇİNKUR’da bulunan atıl cüruf malzemenin Kayseri Serbest Bölgenin yollarının yapımında 
kullanılabilmesi için TÜBİTAK ve TSE’den gerekli testlerin yaptırılması ve uygunluk raporunun alınması 
sağlanmış ve Çevre Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Bu sayede İncesu ÇİNKUR’da bulunan atıl 
cüruf malzemenin “ücretsiz” alınarak sadece nakliye maliyeti ile Serbest Bölgemize taşınması ve 
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yolların açılmasına başlanmıştır. Şuana kadar 20.000 Tır’dan fazla yaklaşık 700.000 ton malzeme 
Serbest Bölgeye taşınarak Bölge tarihinin en büyük çalışması yürütülmektedir. Bu büyük ve kapsamlı 
çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması ve imar planında bulunan tüm yolların açılması 
sağlanacaktır.  

4. Yukarı da belirtilen yeni açılan yollara ve yeni inşaa edilen sanayi tesislerine yönelik Doğalgaz hattı 
projesi kapsamında yaklaşık 7 km’nin üzerinde yeni doğalgaz hattı döşenmiştir. 

5. Elektrik ve enerji trafo projesi kapsamında mevcut enerji nakil hatlarını yer altına alma faaliyetleri 
çerçevesinde, 2 km uzunluğundaki enerji nakil hattı yer altına alınmış ve yeni inşaa edilen sanayi 
tesislerine yönelik 4 km den fazla yeni yer altı enerji hattı döşenmiştir. Ayrıca, yeni yatırımlar ve 
serbest bölgemizde kuruduğumuz GES için gerekli olan elektrik trafolarının yapımı da 
tamamlanmıştır.  

6. Yukarı da belirtilen yeni açılan yollara ve yeni inşaa edilen sanayi tesislerine yönelik bölgeye içme 
suyu hattı, yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatlarının yerleştirilmesi için çalışmalar devam 
etmektedir.  

7. Mevcut arıtma tesisinin kapasitesi yeni yatırımlarla birlikte yetersiz kaldığı için atık su arıtma tesisine 
ilave kapasite kazandıracak inşaat çalışmaları da en kısa zamanda başlayacaktır. 

8. İlave olarak, artan yeni sanayi yatırımları ile birlikte üretim ve ihracatta artmış ve sonuç olarak 
serbest bölgenin mevcut giriş/çıkış kapısı tır, kamyon ve özel araçlar trafiğini karşılayamaz hale 
gelmiştir. Bu nedenle Serbest Bölge Giriş/Çıkış kapısı da en kısa zamanda yenilenecektir.  

Yukarıda belirtilen yatırımlar ile birlikte KAYSER A.Ş. hisse değerleri yükselmiş ve yatırımcılarına kar 
sağlamıştır. Bahsedilen bu yatırımlar gerçekleştiğinde KAYSER A.Ş. hissedarları daha fazla kar eder bir 
seviyeye gelmekle birlikte bölgede üretim yapan sanayicilerde daha nitelikli bir hizmet almaya 
başlayacaklardır ve bölge yeni sanayi yatırımlar için çok daha cazip bir yapıya kavuşacaktır. 

KAYSER A.Ş. son 2-3 yılda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir konuma ulaşmıştır. Bu kapsamda Serbest 
Bölge’de satışı yapılan arsalar üzerine yerli ve yabancı sanayiciler tarafınca 40’a yakın yeni üretim tesisi 
yapılmaktadır. 

Kayseri Serbest Bölge içerisinde elektrikli ev aletleri, hasta yatakları, dayanıklı tüketim malları, alüminyum 
iletken tel, sac, boru profil, elektrostatik boya, yatak, baza, mobilya, DDY vagon imalatı, tekstil ve dokuma 
sektörleri başta olmak üzere birçok sanayi üretimi yapılmaktadır. 

2022 yılı itibarı ile Kayseri Serbest Bölgedeki çalışan sayısı 6.000 kişiyi geçmiş ve bu sayının 2 yıl içerisinde 
10.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kayseri Serbest Bölge olarak Kayseri ilinin ihracatının 
yaklaşık %25’ini gerçekleştirmekteyiz. Kayseri Serbest Bölge olarak Vizyonumuz Kayseri ilinin ihracatının 
%50’sini gerçekleştirecek bir seviyeye ulaşmak, ar-ge ve teknolojik tabanlı katma değeri yüksek ürünlerin 
üretildiği bir üretim üssü olmak, alt ve üst yapısı ile sanayicileri en iyi şekilde memnun edecek bir ortam 
sağlamak ve özellikle nitelikli yatırımların tercih edeceği bir bölge olmak üzere tüm çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz. 

Şirketimiz bir Anonim Şirket olup, tüm yükümlülüklerini Türk Ticaret Kanunları hükümlerine tabi olarak 
eksiksiz ve şeffaf bir şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda şirketimiz, hissedarlarına her yıl gelir ve 
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gider kalemlerini mahsup ettiği ilgili mali tabloları gerek faaliyet raporunda, gerek denetim raporlarında 
açık bir şekilde ulaştırmaktadır. Buna ek olarak, hissedarlarımızın hukuki usule uygun bir şekilde talep 
ettiği diğer mali bilgiler, şirketimizin korunmakla yükümlü ticari sırları ve bilgi gizliliği ihlal edilmemek 
suretiyle şeffaflık ilkesi içerisinde sağlanmaktadır. 

Şirketimizin gelirleri, arsa-alt yapı satışı geliri, hangar kiralama geliri, inşaat ruhsatı geliri, tır parkı geliri, iş 
makinası kiralama geliri, temizlik geliri, kantar-tartı geliri, taşınmaz kiralama geliri, pasavan kart geliri, 
işlem formu geliri, su-doğalgaz-elektrik satışından elde edilen koordinasyon bedeli gelirleri ve diğer 
muhtelif satış gelirleri gibi kalemlerden oluşmaktadır. Belirtilen bu gelirler Şirketimiz tarafınca ilgili 
mevzuat gereği faturalandırılarak kayıt altına alınmakta ve devletin yetkili makamlarına beyan 
edilmektedir.  

Kayser A.Ş. Şirket ana sözleşmesi 26. Olağan genel kurul sonrasında Kayseri Ticaret Müdürlüğünce tasdik 
olmuştur. Ayrıca, Kamu Gözetim Kurumu 2021 yılına yönelik olarak Bağımsız Denetim yapma 
zorunluluğuna ilişkin yazıyı Kasım 2021 tarihinde Kayser A.Ş.’ye bildirilmiş, bu doğrultuda ilk genel kurul 
olan 26. Olağan Genel Kurulda 2021 yılına yönelik olarak Bağımsız Denetçi seçimi gündeme konulmuş ve 
seçilmiştir. 2021 Yılına yönelik olarak seçilen Bağımsız Denetçi, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş, ayrıca 
şirketimizle sözleşme imzalamak suretiyle ilgili sözleşmeyi Kamu Gözetim Kurumuna bildirmiştir. 

Bu kapsamda Bağımsız Denetim Şirketi tarafından KAYSER A.Ş. 2021 yılı denetimine tabi tutulmuş, 
yapılan denetim sonucu düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu şirketimize sunulmuş, ortakların 
bilgilendirilmesi amacıyla şirkette açık tutulmuş ve ortaklara internette ilan edilmiştir. Ayrıca Bağımsız 
Denetim Şirketi tarafından hazırlanan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Kamu Gözetim Kurumumun 
sistemine yüklenmek suretiyle, kuruma sunulmuştur. Bağımsız Denetim şirketi tarafından düzenlenen 
raporda şirketin hesaplarının gerçeği yansıttığı kanaatine ulaşılmış, herhangi bir soruna rastlanmamıştır. 

KAYSER A.Ş.’nin Borsa İstanbul’da halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul’da işlem görmesi söz konusu 
değildir. Bu hem faaliyet konusu gereği, hem ilgili kanunlar ve hukuki şartların uygun olmamasından 
dolayıdır.  

KAYSER A.Ş. yönetimi olarak gerek ortaklarımıza kalıcı ve sürdürülebilir gelir sağlamak, gerek bölgemize 
katma değer sunmak için tüm faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ettirmekteyiz.  

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

KAYSER A.Ş. Yönetim Kurulu 

 

 

 

 


