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Değerli Katılımcılarımız. Meslek Lisesi
Sanayi tesislerimize nitelikli ara eleman yetiştiril-
mesinin öneminin büyük olduğu bilinmektedir. 
Yapmış olduğumuz girişimler sonucunda TOBB ile 
birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz yatılı meslek 
lisesi bitim aşamasında olup; 2022 yılında eğitime 
başlanacaktır.

NKSS Sosyal Tesis
Organize Sanayi alanlarının yalnızca sanayi alanı 
olarak düşünülmesi mümkün değildir. Bu sebeple 
bölgemizde birçok sosyal ve kültürel tesislerde 
planlamaktayız. Bölgemizde yapımı başlanan 5093 
m² sosyal ve kültürel sosyal tesis inşaatı Nemrut 
Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde başlamış olup; kısa 
sürede tamamlanacaktır. 

Sosyal, kültürel, teknik alt yapısı ile güçlü, güvenli, 
yeşil bir OSB olmak tüm hedefimizdir. Bölgemizde 
üretimine devam eden, inşaat yatırımına başlayan 
ve başlamayı düşünen, Ülkemize hizmetten, üret-
mekten vazgeçmeyen siz değerli sanayici dostları-
mı tebrik eder, başarılar dilerim.
       
 

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi olarak çalışmalarımız hakkında sizleri daha 
hızlı bilgilendirmek adına Bültenimizin yedinci 
sayısı ile karşınızdayız. 
ALOSBİ siz değerli sanayicilerimize en ideal yatırım 
ortamını sunmak için projelerine hız kesmeden 
devam ediyor.  

Bölgemizde faaliyet gösteren tüm katılımcılarımıza 
her türlü hizmeti kısa sürede sağlıklı olarak alması 
tüm çabamızdır. Bölgemizde yer alan ve faaliyet 
gösteren siz katılımcılarımızın büyük bütçeler ile 
yapmış olduğu yatırımların aynı titizlikle korunma-
sı gerekliliği açıktır. Bu kapsamda projeler arasında 
yer alan İtfaiye Binamız, Meslek Lisemiz ve yakın 
zamanda temelini attığımız NKSS Sosyal Tesisin-
den bahsetmek isterim.

İtfaiye Binamız
Bölgemizde yapmış olduğumuz yatırımların 
güvenliğine nasıl önem veriyorsak Yangın ve doğal 
afetlerde hep yanımızda olan İtfaiye teşkilatı içinde 
çalışma yapmamız kaçınılmazdı. Bu ihtiyacımız 
içinde çalışmalarımız da son noktaya gelmiş olup; 
bu ay içerisinde İtfaiye Binamız hem bölgemize 
hem de yakın çevremize hizmet verecektir.

Haluk  TEZCAN
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Tezcan / ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Temmuz 2022
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk TEZCAN
Yeni Asır gazetesine röportaj verdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk TEZCAN
Dünya gazetesi izmir ekine röportaj verdi.

Temmuz 2022

Haberin devamı için linke tıklabilirsiniz.

https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2022/04/12/yatirimcilarin-ilgi-odagi-alosbi
https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2022/04/12/yatirimcilarin-ilgi-odagi-alosbi
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N.K.S.S. SOSYAL TESİS Temel Atma Töreni 
06.03.2022 Pazar günü saat:14:00 da Yönetim 
Kurulumuz, Danışmanlarımız ve Alosbi 
personelinin katılımıyla gerçekleşti.
Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Temmuz 2022
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Katılımcımız Güney Kore merkezli 
rüzgar türbini kule üreticisi CS 
Wind, Türkiye'deki ikinci fabrika-
sının açılışını yaptı.
CS Wind'in Üst Yöneticisi Gim Seong-gon, CS 
Wind'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 
(OSB) ikinci kule üretimi fabrikasının açılış 
töreninde, iki ülkenin tarihi boyunca beraber 
kurdukları farklı alanlardaki iş birliklerinin eko-
nomi alanına da yansıdığını söyledi.

Temmuz 2022

CS Wind grubunun 40'ıncı yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seong-gon, "İkinci fabrikanın açılışını da bu sebeple 
burada beraber yapmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Bugün özellikle CS Wind'in dört yıl içinde geldiği noktayı vurgulamak isterim. 2018'de CS Wind 
Turkey kurulduğu zaman toplam 82 personeli varken şu anda bu sayı 500'e ulaşmıştır. Aynı şekilde 2018'de iki parça üretim yapılmaktayken ilk hedefimiz olan 
haftada 20 parça üretim hedefimize ulaşmış olup, daha sonrasında da kendimize rekabetçi yollar belirleyerek ilerlememize devam etmekteyiz." dedi.
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Türkiye rüzgar enerjisi birliği 
TÜREB’in düzenlediği izmir 
rüzgar sanayi tesisleri gezisinin 
ilk günü CS Wind Aliağa tesisle-
ri ile tamamlandı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, 
bilgi ve Teknoloji komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Andullah Tancan’ın da katılımıyla 
gerçekleştirilen programın son durağında, CS 
wind Ülke Direktörü Young Jae Ryu’da hazır 
bulundu. 2050’de dünya genelinde enerji 
ihtiyacının yüzde 35’inin rüzgardan temin 
edilmesinin beklendiğini kaydetti. 435 milyon 
dolar yatırımla hayata geçirecekler üçüncü 
fabrikalarında 1.000 kişiyi istihdam etmeyi 
planladıklarını söyleyen Özsoy, “Önümüzdeki 
5 senenin sonunda ülkemize 4,2 milyar dolar 
ihracat geliri kazandırmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Temmuz 2022
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GÜLERMAK Çelik Kontrüksiyon 
A.Ş.’ne Ödül

Bölgemiz katılımcılarından GÜLERMAK Çelik 
Konstrüksiyon A.Ş.’ye Ege İhracatçılar Birliği 
tarafından, ihracatçılar listesi gümüş kategori-
sinde ödül verildi. Katılımcımızı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Temmuz 2022
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Ürün ve hizmet sürekliliğini artırmayı kendine ilke 
edinen Sun Chemical, hizmet kalitesini iyileştir-
mek üzere gerçekleştirdiği “Müşteri Memnuniyet 
Anketi” çalışmasının ardından, sivil toplum kuru-
luşlarıyla birlikte hareket ederek katkı sağladığı 
projelerine bir yenisini daha ekledi. Müşterilerinin 
artan katılımlarıyla yanıtlanan her bir anket Sun 
Chemical tarafından anlamlı sosyal sorumluluk 
projelerine dönüştürülüyor. 

8 yıldır kurumsal bir duruş haline gelen “Müşteri 
Memnuniyet Anketi” çalışmasının bu yılki uygula-
ması için Sun Chemical, anketlere katılan her bir 
müşterisi için TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile iş birliği 
yaparak, sektörün mesleki eğitimini desteklemek 
üzere “Sun Chemical Burs Fonu”na katkı sağladı. 
Bu kapsamda, kimya ve matbaacılık alanında 
öğrenim gören ve maddi imkânı kısıtlı olan 
öğrencilere ulaşılıp burs imkânı yaratmış oldu.

272 müşteri katılımı ile 9 öğrenciye 18 aylık 
burs 
Sun Chemical’ın Entegre Yönetim Sistemi ve Sun 
Chemical temel değerleri ile örtüşen “Müşteri 
Memnuniyet Anketi” çalışmasına bu yıl 272 müş-
teri katılım sağladı. Çalışmaların sonunda Sun 
Chemical tarafından TEV (Türk Eğitim Vakfı)’na 
anket dolduran her bir katılımcı adına bağış yapıl-
dı. Bu bağışlar karşılığında, 9 öğrencinin toplam 
18 aylık (2 yıl) bursunu karşılayacak kadar tutar 
fona aktarılmış oldu.

Müşteri Memnuniyetinde giderek artan başarı: 
65,1 NPS Puanı
Net Promoter Score (NPS) olarak bilinen ve firma-

ların müşteri ilişkilerindeki sadakati ölçmede 
kullandığı yönetim aracı üzerinden yapılan 
hesaplamalarda hem yeniden alım hem de yön-
lendirme olasılığının değerlendirildiği anket soru-
ları sonrası, 2020 yılı ile 2021 yılı karşılaştırıldığın-
da Sun Chemical çözüm odaklılık ve müşteri 
ilişkileri güçlü yönlerini geliştirdiğini kanıtlamıştır.

En iyi hizmet hedefleriyle birleşen sosyal 
sorumluluk projeleri
Temelleri 1987 yılında Bakim A.Ş. olarak atılan Sun 
Chemical; “Müşteri Odaklılık” ve “Sürdürülebilirlik 
için Sürekli Gelişim” değerleri doğrultusunda 
müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmak 
için 8 yıldır Müşteri Memnuniyeti anketi düzenli-
yor. Ambalaj sanayiine su, solvent ve ofset bazlı 
ambalaj mürekkepleri, lak, vernik hizmeti sunan 
Sun Chemical, bilgi birikimi, üst düzey AR-GE 
çalışması ve geniş ürün yelpazesiyle, kurulduğu 
ilk günden bu yana müşterilerine en iyi hizmeti 
sunmayı hedeflerken, çalışmalarını sosyal sorum-
luluk projeleriyle birleştirerek ilerliyor.

SUN CHEMICAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETLERİ İLE YARATTIĞI ANLAMLI 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Temmuz 2022
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
ve Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle 2021 
yılında temeli atılan TOBB ALOSBİ Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde yeni eğitim öğretim 
yılı için hazırlıklar hızla tamamlanıyor.

TOBB İnşaat Müdürü Sayın Haluk Altuntaş 
öncülüğünde, TOBB teknik personelleri, İzmir 
Meb İnşaat Emlak Müdürlüğünden teknik 
personeller ve ALOSBİ teknik personelleri 
tarafından  gerekli kontrol ve kabul işlemleri 
gerçekleştirildi. Kabul işlemleri sırasında 
Aliağa Kaymakamı Sayın Ömer Karaman ve 
Aliağa ilçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan 
Akyüz okulumuzu ziyaret ederek  Alosbi 
Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Tezcan ve 
TOBB İnşaat Müdürü Haluk Altuntaş ile okulu-
muz  hakkında istişarelerde bulundular. Böyle 
bir eğitim kompleksinin Alosbi ye kazandı-
rılmasına öncülük eden ve desteklerini esir-
gemeyen İzmir Valimiz Yavuz Selim 
KÖŞGER  İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. 
Murat Mücahit YENTÜR ile TOBB Başkanı 
Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB 
Yönetimine ayrıca  teşekkür ederiz. 
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Hafif Arama Kurtarma Eğitimi

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize 
Sanayi Bölgesi  Arama Kurtarma Ekibine 30 
Mayıs -03 Haziran 2022 tarihleri arasında 
''Hafif Arama Kurtarma Eğitimi'' Afad eğit-
menleri tarafından verilmiş olup, eğitimlerinin 
ardından sertifika töreni düzenlenmiştir. 

Bornova AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdür-
lüğünde düzenlenen törene Yönetim Kurulu 
Başkanımız Haluk Tezcan, Bölge Müdürümüz 
Müge Banu Benek, AFAD Başkanı Yunus Sezer, 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, HAK-TİM 
Başkanı Sibel Altun ve eğitmenler katıldı.

Temmuz 2022
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Kent merkezi, çevre ilçe ve mahalle-
lerden katılan yüzlerce Aliağalı, ‘Ka-
raköy Keşkek Şenliği’nde buluştu.

Şölen havasında geçen keşkek şenliğinde vatan-
daşlara Karaköy Mahalle Muhtarlığı ve mahalle 
sakinleri tarafından imece usulü ile yapılan keşkek 
ikramı yapıldı. Yoğun ilginin olduğu şenliğe Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Haluk Tezcan, Aliağa Kay-
makamı Ömer Karaman, , İlçe Jandarma Komu-
tanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, muhtarlar, siyasi 
partilerin yöneticileri, STK temsilcileri, kurum 
müdürleri ile çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı. 
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Bornova AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdür-
lüğünde düzenlenen törene Yönetim Kurulu 
Başkanımız Haluk Tezcan, Bölge Müdürümüz 
Müge Banu Benek, AFAD Başkanı Yunus Sezer, 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, HAK-TİM 
Başkanı Sibel Altun ve eğitmenler katıldı.

Temmuz 2022
e-bültenFaaliyetler
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Kent merkezi, çevre ilçe ve mahalle-
lerden katılan yüzlerce Aliağalı, ‘Ka-
raköy Keşkek Şenliği’nde buluştu.

Şölen havasında geçen keşkek şenliğinde vatan-
daşlara Karaköy Mahalle Muhtarlığı ve mahalle 
sakinleri tarafından imece usulü ile yapılan keşkek 
ikramı yapıldı. Yoğun ilginin olduğu şenliğe Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Haluk Tezcan, Aliağa Kay-
makamı Ömer Karaman, , İlçe Jandarma Komu-
tanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, muhtarlar, siyasi 
partilerin yöneticileri, STK temsilcileri, kurum 
müdürleri ile çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı. 
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İzmir'de Aliağa Polis Plajı'na mavi 
bayrak asıldı.
Bölge Müdürümüz Müge Banu Benek’in de katıl-
dığı törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, mavi 
bayrak asılması dolayısıyla plajda düzenlenen 
törende yaptığı konuşmada, İzmir'in sanayi, 
tarım, ticaret ve turizm alanlarında iddialı olduğu-
nu belirterek, "Hiçbiri diğerinin değerini azaltma-
yacak. Plajımızın mavi bayrak almasında emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi 
iletiyorum. Mavi bayrak Aliağa'ya hayırlı uğurlu 
olsun." diye konuştu.

e-bültenFaaliyetler
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Tezcan, 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun katılım-
larıyla İzmir'de; 82 iş insanı ve hayırsever vatan-
daşlarımızın katkılarıyla İl Emniyet Müdürlüğüne 
kazandırılan 222 aracın teslim törenine katıldı. 
Araçların emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu 
olmasını dileriz.
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Enercon Satış Müdürü İsmet Habir tarafından 
Alosbi seminer salonunda katılımcılarımıza 
Rüzgar Enerji Santrali Yatırımı Yapmanın Avantaj-
ları ve İzlenecek Yol Haritası" konusunda bilgilen-
dirme semineri düzenlendi.

23.06.2022   |   14:00
ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA OSB
Toplantı ve Konferans Salonu Aliağa - İZMİR

• Rüzgar ve Güneş Enerjisi yatırımlarının farkı nedir?

• Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını kimler yapabilir?

• RES yatırımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

• RES yatırımlarının finansal fizibiliteleri üzerine örnekler

• OSB yönetim ve katılımcıları için Lisanssız Elektrik Üretimi

LİSANSSIZ RÜZGAR
ENERJİSİ SANTRALİ
YATIRIMLARINDA

<<Bu Rüzgar Kaçmaz!>>

ve
katkılarıyla

İsmet HABİR
ENERCON Satış Müdürü

e-bültenEğitimler
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Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi (ALOTTO) tarafın-
dan katılımcılarımızı bilgilendirmek ve farklı alan-
larda gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim-
ler düzenledik. Organize edilen eğitimlerinde 
konularında uzman olan konuşmacılar katılımcı-
larımızın karşılaştıkları ve gelecekte karşılaşabile-
cekleri sorunlar ile ilgili deneyimlerini paylaştılar. 
Bununla birlikte, eğitimlerin sonrasında birebir 
sohbetlerde olası ortaklık yapılarının kurulması 
hakkında da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aşa-
ğıda eğitimler ve eğitimlerden çekilen görüntüler 
sunulmuştur. 

a. Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi - Konuşmacı: Prof. Dr. Nuri Azbar – Prongen Tech Biyoteknoloji 
Araştırma ve Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş.

Temmuz 2022



e-bültenEğitimler

17

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi (ALOTTO) tarafın-
dan katılımcılarımızı bilgilendirmek ve farklı alan-
larda gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim-
ler düzenledik. Organize edilen eğitimlerinde 
konularında uzman olan konuşmacılar katılımcı-
larımızın karşılaştıkları ve gelecekte karşılaşabile-
cekleri sorunlar ile ilgili deneyimlerini paylaştılar. 
Bununla birlikte, eğitimlerin sonrasında birebir 
sohbetlerde olası ortaklık yapılarının kurulması 
hakkında da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aşa-
ğıda eğitimler ve eğitimlerden çekilen görüntüler 
sunulmuştur. 

a. Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi - Konuşmacı: Prof. Dr. Nuri Azbar – Prongen Tech Biyoteknoloji 
Araştırma ve Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş.

Temmuz 2022



e-bülten

18

c. Endüstride Dijital Dönüşüm - Konuşmacı: Dr. 
Mahmut Ali Gökçe – Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

b. Şirketlerde Vergi Uygulamaları - 2021 – 2022 Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemele-
rin Şirketlere Etkileri - Konuşmacı: Prof. Dr. Keramattin Tezcan – Mali Hukuk Öğretim Üyesi 
Mali-Mevzuat Danışmanı

Eğitimler Temmuz 2022
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EBSO bünyesinde yer alan Çevre 
Çalışma Grubu üyeleri bölgemizi 
ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Tezcan ‘ın 
ağırladığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Çevre Çalışma Grubu Üyeleri  Bölgemiz 
hakkında bilgi alırken, çevre için önemli konu-
larda da değerlendirmelerde bulunuldu. 
Ayrıca grup üyeleri Atıksu Arıtma Tesisimizi 
de ziyaret ederek tesis hakkında bilgiler aldılar.

Temmuz 2022
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri Aliağa 
Kimya İhtisas ve Karma Organize 
Sanayi Bölgesi’ni (ALOSBİ) ziyaret 
etti. 

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Tezcan’ın ağırladığı EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Üyeleri, ALOSBİ hakkında bilgi alırken, önü-
müzdeki süreçte iki kurum arasında işbirliği 
imkanları hakkında görüş alışverişinde bulun-
dular.

Temmuz 2022
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İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat 
Mücahit YENTÜR, Aliağa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz 
ve beraberindeki heyet Bölgemizi 
ziyarette bulunmuş, Meslek Lise-
mizin yapımını yerinde incelemiş-
lerdir.

Temmuz 2022
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Serkan ÇOLAKKAYA
Elektrik Mühendisi (İTÜ)
Enerji  Yöneticisi
ISO 50001 EnYS Tetkikçisi
SERTEK ENERJİ DANIŞMANLIK

22

Bu noktada fiyat artışlarından etkilenmemek ve 
artık rekabet edebilmek için enerjiyi verimli 
kullanmak ve mümkünse kendi elektriğimizi 
üretme yoluna gitmemiz gerekmektedir. Şu anda 
bunu yapmanın en pratik yolu çatı güneş enerjisi 
tesisleridir (GES).

Enerji verimliliği ile ilgili yaptığımız çalışmalarda, 
sanayi tesislerinde ortalama % 20 oranında verim-
lilik potansiyeli bulunduğu, yani gerekli iyileştir-
meler yapılarak enerji tüketimimizi bu oranda 
azaltabileceğimiz tespit edilmiştir.  

Enerji fiyatlarındaki artışlar ve güneş enerji yatı-
rımlarına (GES) tanınan 4. Bölge teşvikleri ile birlik-
te, GES yatırımlarında patlama olmuştur. Şu anda 
panel ve malzeme fiyatlarında dolar bazında artış-
lar olmasına rağmen elektrik birim fiyat artışların-
dan dolayı GES yatırım geri ödeme süreleri 3,0 ile 
3,5 yıl arasındadır. 
 
GES yatırımlarının 25-30 yıl boyunca sorunsuz 
çalışan tesisler olduklarını düşünürsek kritik olan 
doğru proje, doğru malzeme ve doğru işçilikle 
tesislerin kurulmasıdır. Maalesef ülkemizde bu 
konuda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Önemli 
bedeller ödediğimiz tesislerde yapılan hatalar veya 
malzeme kalite sorunları önemli para kaybına da 
sebep olabilir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım,

Ülkemizde son aylarda tüm ürün ve bağlı olarak 
hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarını üzüntü ve 
merakla izliyoruz. Bahsi geçen artışların ne kadar 
devam edeceği, nerede hız keseceği belirsizliğini 
korumaktadır. 

Enerji fiyatları da önemli artış yaşanan ürünlerden-
dir. Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve kömür 
fiyatlarında da önemli artışlar yaşanmaya devam 
etmektedir. 

2021 yılı ocak ayı 1 kwh elektrik birim fiyatı ortala-
ma 38-40 krş iken 2022 yılı ocak ayı elektrik birim 
fiyatı 137-145 krş mertebesinde olmuştur. Haziran 
2022 için 1 kWh elektrik birim fiyatı 200 krş merte-
besinde gerçekleşirken, 2022 ortalaması için 
beklenti 250 krş mertebesidir. Bu beklenti elektrik 
birim fiyatının ikinci yarıda 300 krş mertebesinde 
olacağını işaret etmektedir. 

Fiyat artışlarının sebebine önemli bir etken de 
ülkemizde yaşanan elektrik arz talep dengesizliği-
dir. Elektrik tüketimi artarken üretim için yeterli 
yatırım olmaması değişkenlerden biridir. Maalesef 
yakın zamanda devreye girecek büyük güçlü sant-
ral projeleri olmadığı için fiyatlarda yakın dönem-
de gevşeme bekleyemiyoruz. 

SON AYLARDA YAŞANAN ELEKTRİK 
FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ, 

Temmuz 2022
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Prof. Dr. Keramettin TEZCAN
Mali Hukuk Öğretim Üyesi
Bölge Mali-Mevzuat Danışmanı
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ihlal edilmiş sayılmayacak.

2- Hisse Senetlerinin Değerlemesinde Kulla-
nılan Alış Bedeli Ölçütü kanundaki değerleme 
ölçüleri arasına eklendi. Sekiz değerleme ölçütü 
dokuza çıktı.

3- Yeniden Değerleme Uygulamasına 
Devam: Enflasyon düzeltmesi sonrasında kaldırı-
lan ve iki kez geçici maddelerle yapılmasına 
müsaade edilen yeniden değerleme uygulaması 
kalıcı hale getirildi. enflasyon düzeltmesi yapma 
şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin 
sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amor-
tismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerin-
den ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösteri-
len amortismanları, kanunla belirlenen şartlar 
doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.  Yeni-
den değerlenmiş tutar üzerindne %2 vergi öde-
mesi halen yürülükte.

VERGİ YASALARINDAKİ DÜZENLEME-
LERİN SANAYİCİLERE ETKİSİ (1) 

2021 yılında ve 2022 yılında yapılan bir kısım 
düzenlemelerin sanayicilere etkilerini içeren bu 
köşe yazısı iki bölümden oluşacaktır. Söz konusu 
düzenlemelerin bir kısmı vergi planlaması aracı 
olarak katkı sağlarken bir kısmı bir ksımı dijital 
dönüşümle vergi mükelelflerine vergi uygulama-
larında kolaylık sağlayacaktır.

1- Mükelleflere yüzde 5 Gönüllü Uyum İndiri-
mi: İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile önceki iki yılda ikmalen veya re’sen 
yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması” koşulu yapı-
lan tarhiyatın kesinleşmiş olmasına bağlandı. 
Dolayısıyla, yapılan tarhiyatın indirimden yararlan-
dıktan sonra kesinleşmesi durumunda, yararlanı-
lan indirim mükelleften geri alınmayacak. Ayrıca 
bu koşul, maddede sayılan vergi beyannameleri 
(yıllık gelir ve kurumlar vergisi, geçici vergi, muh-
tasar, muhtasar ve prim hizmet, kdv ve ötv beyan-
nameleri) ile sınırlandırıldı.Kesinleşen tarhiyatın 
indirim tutar sınırının (2021 yılı için 1.5 milyon TL) 
%1’inden az olması durumunda indirim koşulları 

Temmuz 2022

Devamı için tıklayınız.

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/62b/ecf/d06/62becfd0678af333753677.pdf
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Türk Parasının Değerinin Korunması Hakkında 
Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince 20 Şubat 
1930 tarihinde kabul edilen, 25 Şubat 1930 tarihli 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 
Cumhurbaşkanına ulusal paranın değerindeki 
dalgalanmayı engelleme yönünde cezai nitelikte 
yaptırımlarla desteklenen düzenleyici karar alma 
yetkisi tanıyan yasal düzenlemedir. Kanunun 
düzenlenme amacının açıklandığı 1. madde 
uyarınca ülkemizde yapılan kambiyo ihracat ve 
ithalatlarının denetlenip düzenlenmesinde, Türk 
parasının değerinin korunması noktasında gerekli 
iş ve işlemlerin cumhurbaşkanı tarafından yapıla-
cağı belirtilmiştir.
Aynı kanunun 3. maddesi ile Cumhurbaşkanının 
bu kanun uyarınca tanzim ettiği genel ve düzen-
leyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı 
davranan kişilere idari para cezalarının kesileceği 

Danışmanlarımız

belirtilmiş ve söz konusu idari para cezalarının 
miktarının belirlenerek şahıslar ve kurumlar adına 
kesilmesi görevi ise mahallin yetkili Cumhuriyet 
Savcılarına verilmiştir. Ayrıca anılı kanunun 3. 
maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca her türlü mal, 
kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler 
veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerin-
den doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre 
alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu karar-
larda tayin edilen süreler içinde yurda getirmey-
enler, yurda getirmekle yükümlü oldukları 
kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî 
para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına 
ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını 
yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî 
para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para 
cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde 
iki buçuğundan fazla olamayacağı belirlenmiştir. 
İhracattan doğan bedellerin hangi süreler 
dâhilinde yurda getirileceği hususunun ise tebliğ 
ve genelgeler gibi dayanağını kanundan alan Av. Recepcan Gülbahçe

Şahin Hukuk Bürosu

24

TÜRK PARASININ DEĞERİNİN KO-
RUNMASI HAKKINDA KANUN UYA-
RINCA İHRACAT BEDELLERİNİN 
YURDA GETİRİLMESİ MÜESSESİ

Temmuz 2022

Devamı için tıklayınız.

https://www.alosbi.org.tr/storage/app/uploads/public/62b/ecf/d26/62becfd26e863728622548.pdf
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ABC Yenilenebilir Enerji
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AGE Demir Çelik Tasarım

Temmuz 2022
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AGE Demir Çelik Tasarım
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Ahmet Tezcan Makina
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Akdeniz Kimya
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Akdeniz Kimya
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Akon Hidrolik Valf
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Anatolia Porselen
Seramik
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Anatolia Porselen
Seramik
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Atik Metal San.
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BMS Çelik Hasır
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BMS Çelik Hasır
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Clean Tank
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CS Wind Turkey Kule
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CS Wind Turkey Kule
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Dalan Kimya Endüstri
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Hamaş Çelik
Konstrüksiyon
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Hamaş Çelik
Konstrüksiyon
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Heneken Metalürji 
Döküm
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KARŞIYAKA GERİ
DÖNÜŞÜM
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KARŞIYAKA GERİ
DÖNÜŞÜM
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Lineer Kostik Soda
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Micha Galvanizli
Çelik Konstrüksiyon
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Micha Galvanizli
Çelik Konstrüksiyon
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Murat Yıldız
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Nukleus Sağlık Ürünleri
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Nukleus Sağlık Ürünleri
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Polystar Plastik
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Sarıkılıç Tekstil
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Sarıkılıç Tekstil
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Torunlar Gıda Tic
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