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Değerli Sanayicimiz,

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak çalışmalarımız hakkında 
sizleri daha hızlı bilgilendirmek adına Bültenimizin üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Bu 
Bültenimizde de  Hukuk Danışmanımız Av. Sn. Serkan Mutluel ve Alosbi Mevzuat 
Danışmanı Alotto Sorumlusu Sn. Prof. Dr. Keramettin Tezcan’ın, Dalan Kimya Ar-Ge 
Müdürü Sibel Tüzün’ün makaleleri yer almaktadır. Yine her bültenimizde olduğu gibi 
bu Bültenimizde de siz değerli katılımcılarımız ile yaptığımız röportajları 
okuyabilirsiniz. 

“Yeşil OSB, Güçlü OSB, Dijital OSB, Güvenli Gelecek, Sosyal OSB” adıyla birbirini 
destekleyen 5 farklı stratejiyi aynı anda uygulamaya aldığımız organize sanayi 
bölgemizde siz yatırımcılara her türlü gelişmiş altyapı imkanları sunmuş 
bulunmaktayız. Projelerimiz arasında yer alan Güçlü OSB adı altında yapılan  Tır Parkı  
binasının yapımı devam etmektedir. 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Yine Güvenli Gelecek Projemizde yer alan bölge güvenliği arttırmak, 
yatırımcılarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına Aliağa İlçe 
Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen Jandarma Karakolu projesinin kaba 
inşaatı tamamlanmış olup, ince işleri devam etmektedir. 2021 mart ayında 
tamamlanması beklenmektedir. Güvenli Gelecek Projemizde yer alan 100 Mva Trafo 
kapasitemiz yılın 3. Çeyreğine kadar 200 Mva ya çıkarılacaktır. Elektrik alt yapımız 
Schneider ekipman ve kablo yatırımı ile güçlendirecektir. Proje yılın ilk yarısında 
tamamlanacaktır. 
Yukarıda özet olarak bilgisini verdiğim ve aynı zamanda Bölgemizde yapılan 
çalışmaların geçen bir aylık sürede ne aşamaya geldiğini  ile ilgili bilgileri bültenimiz 
içeriğinde bulabilirsiniz.

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



3

e-bülten
Mart 2021Projeler / Jandarma Karakolu

Jandarma Karakolu

Bölge güvenliği arttırmak, yatırımcılarımızın daha 
güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına Aliağa 

İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen 
Jandarma Karakolu projesinin kaba inşaatı 

tamamlanmış olup, ince işleri devam etmektedir. 2021 
mart ayında tamamlanması beklenmektedir.
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Tır Parkının Yapılması

Tır parkı binası yapımı devam etmektedir. 2021 yılı 
ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
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100 Mva Trafo 
ve Elektrik Alt Yapısı

Trafo kapasitemiz yılın 3. çeyreğine kadar 
200 MVA ya çıkarılacaktır.

Elektrik Alt yapımız Schneider ekipman 
ve kablo yatırımı ile güçlendirilecektir. 

Proje yılın ilk yarısında tamamlanacaktır.
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İnşaatı Devam Eden Tesisler / West Tabacco Tütün Mamülleri San. Tic. A.Ş.
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ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ALOTTO) ile 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (DEPARK) birlikte 
TURGUTLU 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen, “UR-GE Uluslararası Rekabeti 
Geliştirme Programı” adı altında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Bölge 
katılımcılarından sağlık alanında faaliyet gösteren  firmalar katıldı. Yaklaşık 3 (üç) saat  
süren toplantıya Hegeli Ortapedik ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Elif ÇALIŞ, 
Seyitler Kimya San. A.Ş. yetkilisi Aslıhan SAKIZOĞLU, İb-er Makine Sanayi ve Tic. Ltd. 
Şti. yetkilisi Erol ERYILMAZ ve TURKLAB yetkilisi Şahin YAĞLIDERE katılmış, toplantıda 
sanayiciler ayrıntılı olarak proje hakkında bilgilendirilmiş ve yapılacak projelerin birlikte 
çalışılması yönünde fikir birliğine varılmıştır. Bölgemiz TTO’su ALOTTO tarafından 
başta işbirliği içerisinde bulunduğu DEPARK olmak üzere bölgemiz tüm üniversitelerin 
TEKNOKENT  ve  TTO’ları işbirliği içerisinde bölge sanayicilerimize AR-GE ve TASARIM 
alanında sanayicilerimizdende gelen talepler doğrultusunda destek vermesi yönünde 
çalışmalarına devam edecektir. 
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Şirketlerde Damga Vergisi Sorunsalı 2
        
Damga Vergisi Kanununda; damga vergisi yükümlülüğü doğmakla birlikte avantaj 
sağlamak üzere teşvik edici istisna uygulamaları getirilmiş ve madde 9.’da “bu kanuna 
ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır” hükmü ile ekli 2 
sayılı tabloda istisna tutulan kağıtlar sayılmıştır. Bu istisnalardan sanayicilerimiz için 
önemli olanlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

1- İhracat ve Döviz Kazandırıcı İstisnalar;

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki 
kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan 
ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim 
borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil).

Tıklayınız

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

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/603/8d1/e88/6038d1e8836b7866098073.pdf
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Osb’lerde Faaliyet Gösteren Firmalar 
Arasında Hukuka Uygun Rekabet 
Ortamının Geliştirilmesi Anlamında Bir 
Haksız Rekabet Türü Olan “İş Şartlarına 
Uymamak” Fiilinin Rekabet Hukuku ve 
Ceza Hukuku Yansımaları
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. maddesinde, haksız rekabete ilişkin hükümlerin 
amacı, “bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması” 
olarak tanımlanmıştır. Aynı hükümde, “rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler 
arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı 
davranışlar ile ticari uygulamalar”, “haksız ve hukuka aykırı” olarak nitelendirilmiştir.

Tıklayınız

Avukat Serkan Mutluel
ALOSBİ Hukuk Danışmanı

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/603/8d2/409/6038d24091809820591080.pdf
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Kişisel Temizlik ve Bakım Sektöründe 
Covid-19 Pandeminin Bugünü ve Yarını
1992 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Dalan 
Kimya’da çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Hali hazırda Dalan Kimya Ar-Ge Müdürü 
pozisyonunda çok disiplinli bir Ar-Ge ekibi ile ürün portföyüne yönelik projeler 
yürütmekteyiz. Bunun yanında şirket temsilcisi olarak kişisel temizlik sektörüne önemli 
katkılar sağlayan çeşitli STK’larda görev ve sorumluluklar yürütmekteyim.

Bilindiği gibi; sabun ve diğer hijyenik temizlik ürünleri Covid-19 ile mücadelede ‘’kişisel 
temizlik, maske ve sosyal mesafe’’ üçlemesi içinde en önemli korunma araçlarından 
biridir. Henüz uygulamaya geçen aşıların pozitif etkilerini görmek halen zaman 
alacağından bu ürünler en önemli virüsten korunma araçlarından biri olarak toplum 
sağlığı için önemini sürdürecektir. Dalan Kimya faaliyet alanında ülkenin en büyük 
üreticilerinden biri olmanın sorumluluğu ile emek yoğun üretimlerini Covid-19 pandemi 
sürecinde aralıksız sürdürmektedir. 

Tıklayınız

Sibel Tüzün
Ar-Ge Müdürü / Dalan Kimya Endüstri A.Ş. 

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/603/8d2/2d1/6038d22d10e60736870435.pdf
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Denizciler Dökümcülük

Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

Denizciler Dökümcülük firması 1978 yılında Umur Denizci tarafından 1. Sanayi sitesinde 
sfero ve gri döküm parça üretimi için kurulmuştur. Yıllar içersinde artan iş hacmi ile önce 
1989 yılında Çiğli AOSB ye ardından 2011 yılında da Aliağa ALOSBİ ye yatırım yapılmıştır. 
Otuz bir yıldan beri artan oranlarda olmak üzere üretiminin %90 nı nı ağırlıklı olarak AB 
ülkelerine ihracat yapan bir firmadır. Otomotiv dışı tüm sektörlere işlenmiş veya ham 
döküm temin etmekteyiz. Kendimize ait ürün olarak Euroklemp boru ekleme parçalarını 
üretip 1997 yılından beri ihraç etmekteyiz. Ayrıca ürettiğimiz parçaların taşlanması 
amacıyla tasarlayıp imal ettiğimiz KENAN otomatik taşlama makinası  adlı ürünümüz 
vardır. Bu tam otomatik makinamız hem Türkiye hem de ABD dökümcülerine hizmet 
etmek üzere satılmaktadır.

Tıklayınız

Cenk Denizci
Denizciler Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş.

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/603/8d2/0d5/6038d20d50d70472453795.pdf
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Unichem Chemicals
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

 1984 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldum.1985 yılında yüksek 
lisansa başlayıp, aynı yıl Ege Üniversitesi ziraat fakültesinde asistan olarak çalışmaya 
başladım.1988 yılında üniversiteden ayrılarak, bir Alman şirketinin deri kimyasalları 
departmanında, satış sorumlusu olarak göreve başladım.1992 yılında ise, kendi firmamı 
kurdum ve daha önce çalıştığım Alman firmasının ürünlerini pazarlamaya 
başladım.1998 yılında bir İtalyan firması ile ortaklık kurup, kimyasal üretimine adım 
attım.2002’de biten ortaklık sonrası üretim yapmaya tek başıma devam ettim.2007’de 
ALOSBI’ye taşınıp, yurtdışından teknolojik yatırımlar yaparak, işimi büyüttüm.2020 yılı 
itibari ile şirketteki tüm yetkilerimi, dışarıdan profesyonel bir yönetim kuruluna 
devrederek, şirketin gençleşmesi ve sürekliliğini her daim devam ettirmesi için, her 
departmanda genç kadrolara yol açtım. Şu an için şirketimde danışman olarak 
bulunmaktayım.

Tıklayınız

Cem Kaleli
Unichem Chemicals San. ve Tic. A.Ş.
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https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/603/8d1/c34/6038d1c34807f862778044.pdf



