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Değerli Sanayicimiz,

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak çalışmalarımız hakkında 
sizleri daha hızlı bilgilendirmek için ilk olarak geçtiğimiz ay çıkardığımız  Bültenimizin 
ikinci sayısı ile karşınızdayız. İlk bültenimizde bahsettiğimiz Bölgemizde yapılan 
çalışmaların geçen bir aylık sürede ne aşamaya geldiğini ve yeni yapılan çalışmalar 
hakkında bilgilerin yer aldığı bu bültenimizde ayrıca sizlere faydalı olacağına 
inandığımız Hukuk Danışmanımız Av. Sn. Ufuk Yörük ve Alosbi Mevzuat Danışmanı 
Alotto Sorumlusu 
Sn. Prof. Dr. Keramettin Tezcan’ın da makaleleri de yer almaktadır. Yine her 
bültenimizde siz değerli katılımcılarımız ile yaptığımız röportajları da Bültenimizde 
okuyabilirsiniz. 

2020 yılı hepimiz için çok zor bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını her yönden hepimizi etkiledi. Bu kadar sıkıntıya rağmen Bölgemizde üretimine 
gerekli tedbirleri alarak devam eden tüm sanayici dostlarımı yürekten kutlarım.
2020 yılında bizi mutlu eden bir haberde Türkiye Kalite Derneği (Kalder) İzmir Şubesi 
tarafından düzenlenen Yılın Başarılı Ekibi Ödülü sürecinde Altın Ödül’ü almayı hak 
kazandık. Bu ödülü kazanmak ALOSBİ olarak tek yürek olarak çalışıyor olmanın yanı 
sıra fabrikalarımızdaki işçilerimiz, sanayicilerimiz, hepimiz tek bir ekip olmasının 
sonucudur. Ekibimize ve paydaşlarımıza değer katmak için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğimizi belirtir;  kazandığımız ödülün tüm kurumlar için ilham verici 
olmasını dilerim.

Sözlerime burada son verirken, bu zor zamanlarda Bölgemizde üretimine devam 
eden, inşaat yatırımına başlayan ve başlamayı düşünen, Ülkemize hizmetten, 
üretmekten vazgeçmeyen siz değerli sanayici dostlarımı tebrik eder, başarılar dilerim.

Haluk TEZCAN
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı
     

Haluk Tezcan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı
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Giriş Kapısının Yenilenmesi

Mevcut Giriş Binası yıkımı gerçekleşmiş olup, 
yeni  Giriş Binası inşaatına başlanmıştır.

Yapımı 2021 yılı ilk yarısında tamamlanması 
planlanmaktadır.
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa Varank’ı Ziyaret

Yönetim Kurulumuz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa VARANK’ı makamında ziyaret ederek; 
Bölgemizdeki gelişmeler, tamamlanan ve devam eden 
projeler hakkında bir  istişare toplantısı gerçekleştirdiler.

e-bülten
Şubat 2021Faaliyetler / T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ı Ziyaret
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KalDer Ödülü

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından 
düzenlenen Yılın Başarılı Ekibi Ödülü sürecinde

Altın Ödül’ü almaya hak kazandık.
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2021 Bütçe Onayı

2021 Yılı Bütçesi Onaylandı.
2021 yılı bütçemiz, genel idare, yatırım ve tüm işletme gelir 

giderlerimizin kendi öz gelir ve giderleri ile finansmanı 
dengesine göre oluşturulup konsolide olarak tüm kalem 

açıklama ve planlanan yatırımlara ait ekleri ile Müteşebbis 
Heyetimiz tarafından uygun bulunarak onaylanmıştır.
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Müteşebbis Heyet Toplantısı

Müteşebbis Heyet toplantımız Covid-19 salgını tedbirleri 
kapsamında video konferans olarak yapılmıştır. Yapılan 

toplantıda 2021 yılı hizmet bedelleri onaylanarak; 
yeni parsel m2 fiyatları belirlenmiştir.
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Şirketlerde Damga Vergisi Sorunsalı
(Deli Dumrul Vergisi) 
        
Deli Dumrul fakir fakat güçlü, akıllı bir genç imiş, geçimini sağlamak için, ne yapayım 
diye düşünürken aklına insanların geçişlerinin zor olduğu yere köprü kurmak gelmiş. Ve 
köprüyü kurmuş. Köprüden geçenlerden bir akçe almaya başlamış. Bir süre sonra 
insanlar para vermemek için köprüden değil de başka yerden geçmeye başlamışlar. Deli 
Dumrul da geçenden bir akçe alırken geçmeyenden döve döve iki akçe almaya 
başlamış. Bunada "Deli Dumrul Vergisi" denmiş. Damga vergisin kanununda son 
zamanlarda yapılan mükelleflerin lehine yapılan düzenlemlerin bu vergiyi bu ünvandan 
kurtardığı ancak bir kısım düzenlemelere hala ihtiyaç duyuldu.

Ekonomik ilişkiler çerçevesinde hukuksal sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan 
belgelendirme ve ispat gerekliliği bu kapsamda yapılan yazılı sözleşmelerdan dolayı, 

Damga Vergisi Kanunu gereğince damga vergisi yükümlülüğü de doğurmaktadır. 

Tıklayınız

Prof. Dr. Keramettin Tezcan
Mali Hukuk Öğretim Üyesi
ALOSBİ Mevzuat Danışmanı / Alotto Sorumlusu 

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/601/79a/e3e/60179ae3ea3fa260970242.pdf
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Gelişmiş Toplumların Vazgeçilmezleri
Osb’ler
 
Bu yazımızda OSB’lerin ve özellikle ALOSBİ’ nin çağdaş şehirleşmeye katkısını,  tüm alt 
yapı sorunlarını halletme becerisini, günlük yaşamı destekleyen sosyal tesis ve donatı 
alanlarında elde ettiği başarının önemini ön plana çıkarmaya çalışacağım.   
Ülkemiz açısından en önemli sorunlardan birisi çarpık kentleşmedir. İkinci dünya savaşı 
sonrasında özellikle Avrupa ülkeleri sanayi devrimini yakalamış, yüzyıllara sarih 
planlamaları ile çağdaş, yaşanabilir kentlerini yaratır iken biz ülke olarak İnsan ögesinin 
göz ardı edildiği, yaşamsal alanların daraltıldığı, ruh ve beden sağlığımızın hiçe sayan 
ortamlarda kendimizi buluverdik. Yakın geçmişte parçacı çözüm arayışlarımız ne yazık ki 
evrensel değerlere sahip şehircilik ilkelerini hayata geçirememiş, sorunlara kalıcı 
çözümler üretilememiştir. 

Tıklayınız

Avukat Ufuk Yörük
ALOSBİ Hukuk Danışmanı

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/601/79b/2b5/60179b2b5ccab839807521.pdf
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Covid -19 Hastalığı
Korona virüs hastalığı (Covid-19) ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaletinde Aralık ayının 
sonlarında solunum yolu belirtileri ile gelişen bir grup hastada yapılan çalışmalar 
sonucunda Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. 
Salgın önce Çin’ de daha sonra tüm dünyaya yayılarak pandemi oluşturtmuştur. Korona 
virüsler hayvan ve insanlarda hastalığa neden olabilecek bir virüs ailesidir.
Nasıl Bulaşır; Önce hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan 
damlacıkların solunması ile bulaşır. Yine hastaların kirlenmiş yüzeylere dokunduktan 
sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun ve ağıza götürülmesi ile de virüs bulaşabilir.

Vakaların % 80’i hastalığı hafif geçirmekte % 20’ si hastane koşullarında yatarak tedavi 
görmektedir.
Hastalık genellikle 60 yaş üzerindeki hastaları daha çok etkilemekte ve ağır ağır 
seyretmektedir.

Tıklayınız

Uzman Doktor Yalçın Koçyiğit
Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/601/79b/388/60179b38854e8166368688.pdf
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Sun Chemical 
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun oldum. Sun 
Chemical Matbaa Mürekkepleri bünyesinde 1996 yılında Üretim Mühendisi olarak 
çalışmaya başladım. Üretim ve Fabrika Müdürlükleri’nin ardından, 2014 yılından itibaren 
Türkiye Operasyonlar Direktörü olarak görevime devam etmekteyim. Bu pozisyonda 
Türkiye’de kurulu üç fabrikanın hammaddenin tedarik edilmesi ile başlayıp, ürünün 
müşteriye teslim edilmesine kadar olan süreçten sorumluyum. Çiğli ve Aliağa 
fabrikalarımız iç piyasa mürekkep ihtiyacının yanında, dünya üzerindeki tüm Sun 
Chemical üretim noktalarına yarı ürün üretimi ve ihracatı yapmaktadır. Bunun yanında 
tüm grupta mühendislik ve üretim projelerine de proses mühendisi olarak destek 
vermekteyim.

Tıklayınız

Serkan Saygı
Sun Chemical Müdürü

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/601/79b/3e7/60179b3e70fde511460400.pdf


e-bülten
Şubat 2021Katılımcı Köşesi / İhsan Bilgiç ile Röportaj  

12

Kubilay Boya
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

1963 Yılında Niğde Bor’da doğdum. 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 
1983 yılında O zamanki Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığında çalışmaya başladım, 1985 
yılında yapılan reorganizasyon ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde ilçe 
müdürlüğü, şube müdürlüğü, il müdür yardımcılığı görevleri yaptım. 1996 yılında Isparta 
Tarım İl Müdürlüğü görevine atandım ve bu görevimi 2000 yılına kadar sürdürdüm.
2000 yılında devlet kademesindeki hizmetimi, istifa ederek sonlandırıp, özel sektörde 
çalışmaya başladım. 
2001 yılında başladığım İzmir Menemen’de bulunan Gökhan Boya Genel müdürlüğü 
görevini 2005 yılına kadar sürdürdüm.
2005 yılı ekim ayında ALOSBİ bünyesinde yeni kurulan Kubilay Kimya ve Boya san. Tic. 
Ltd. Şti’nde Genel Müdür olarak, fabrikanın inşaatından itibaren 2005 yılında üretim 
faaliyetlerine başlamamızda görev aldım ve halen bu görevi yürütmekteyim.

Tıklayınız

İhsan Bilgiç
Genel Müdür

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/601/79b/52a/60179b52a58c3848893280.pdf

