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Değerli Katılımcılarımız.
korunması konusunda hep yanımızda olan İtfaiye 
teşkilatımız ile birlikte ortak bir çalışma yapmamız 
kaçınılmazdı. 

Bu fikirle çıktığımız yolda 3 Ekim 2019 yılında İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İtfaiye Hizmetle-
rinin Bölgemizde yürütülmesi ile ilgili işbirliği 
protokolü imzaladık. 

Tüm  inşaat  ve  tefrişat işleri  ALOSBİ tarafından 
tamamlanan,  2100 m² alan üzerinde yer alan, 
çevreye duyarlı Akıllı Bina özelliği taşıyan İtfaiye 
Hizmet Binasının içerisinde; 9 adet yatakhane, 1 
adet spor salonu, eğitim salonları, 8 adet  ofis, 
yemekhane-lokal, eğitim amaçlı karanlık oda ve 
eğitim kulesi yer almaktadır. Aynı zamanda 4x4 
arama ve kurtarma itfaiye aracı, 42 metre yüksekli-
ğe sahip tam otomatik hidrolik mafsallı merdivenli 
itfaiye aracı,  18.000 litre su tanklı endüstriyel 
yangın söndürme itfaiye aracı ve  çok maksatlı ilk 
müdahale itfaiye aracı da  ALOSBİ tarafından satın 
alınmış olup, tüm araçlar ve İtfaiye Hizmet Binası 
Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiştir.

Öncelikli olarak  Bölgemiz  içinde olmak üzere;  3 
vardiya halinde itfaiye hizmeti verecek 15  personel 
de görevlerine başlamıştır. 

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi olarak çalışmalarımız hakkında sizleri daha 
hızlı bilgilendirmek adına Bültenimizin sekizinci 
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 geçtiğimiz aylar-
da açılışını yaptığımız İtfaiye Hizmet Binamız, 
TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin-
den bahsetmek isterim.

İtfaiye Binamız
07 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açılışını 
gerçekleştirdiğimiz İtfaiye Binamızın hizmete 
başlamasının gururunu yaşıyoruz.  

Güvenlik konusuna önem verdiğimiz kadar;  
yangın ve doğal afetlere karşı da katılımcılarımızın 
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İtfaiye Hizmet Binamızın Bölgemize hayırlı, uğurlu 
olmasını dileriz.

Meslek Lisesi
Güçlü altyapısı, lojistik konumu ve yapmış olduğu 
yatırımlar ile yerli-yabancı sanayicilerin, ilgi odağı 
olan ve hızla gelişen Bölgemizde  sanayicilerin 
kalifiye ara eleman ihtiyacını çözecek proje okulu-
nu hayata geçirdik. 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile hayat geçen oku-
lumuzun açılışı kalabalık bir törenle gerçekleştirildi. 
Açılışımıza TOBB Başkanı M.  Rifat HISARCIKLIOĞ-
LU, EBSO Başkanı Ender YORGANCILAR, İZTO 
Başkanı Mahmut ÖZGENER, Ticaret Borsası Başka-
nı Işınsu KESTELLİ , İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim 
KÖŞGER ve iş dünyasından önde gelen isimleri 
katıldı.

24 dersliği bulunan okulda, ayrıca kapalı spor 
salonu, 100 erkek ve 100 kız olmak üzere 200 
öğrenci kapasiteli yurt da bulunuyor. Yabancı dil 
ağırlıklı eğitim verecek olan TOBB ALOSBİ Proje 
Meslek Lisesi, bu yıl kimya, elektrik elektronik, 
endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarıyla 
eğitim öğretime başladı.

TOBB işbirliği ile Türkiye’nin ilk proje meslek lisesini 
hayata geçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyo-
ruz.

 Sanayicilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, öğrenci-
lerin fabrikalarda yapılan üretimin bir parçası 
olması ve mezun edilen öğrencilerin yapacakları 
işle ilgili tecrübe sahibi olarak mezun olmaları çok 
büyük önem taşıyor. Lisemizden mezun olan 
öğrenciler bölgemizde yatırım yapan firmaların 
yetişmiş ara elaman ihtiyacını karşılayacağı gibi bu 
donanımda bir okulun bölgemiz içerisinde yer 
alması, yatırımcının bölgemizi tercih etmesini 
sağlayacaktır.

Okulumuzun Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyoruz.

Sosyal, kültürel, teknik alt yapısı ile güçlü, güvenli, 
yeşil bir osb olmak tüm hedefimizdir. Bu anlamda 
projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
Sözlerime burada son verirken Bölgemizde üreti-
mine devam eden, inşaat yatırımına başlayan ve 
başlamayı düşünen, Ülkemize hizmetten, üret-
mekten vazgeçmeyen siz değerli sanayici dostları-
mı tebrik eder, başarılar dilerim.

Haluk  TEZCAN
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı
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İkmal Merkezi
Bölgemiz artan yatırımlarına cevap verecek 
kapasitede, modern ve kullanışlı bir ikmal 
merkezine kavuşuyor. 

İnşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj saha 
ekiplerimizin tüm sarf malzeme, makine ve 
ekipman ihtiyaçlarını tek çatı altında toplaya-
cağımız yeni ikmal merkezimizin inşaatı hızla 
tamamlanıyor. Lojistik konumu ve kullanışlı 
malzeme depolarıyla ikmal merkezimiz saha 
ekiplerimizin daha hızlı ve ekonomik 
çalışmasına yardımcı olacak. İkmal 
merkezimizde tüm saha personelimiz için 
yeterli sayıda soyunma odaları, teknik ofisler, 
eğitim salonları, dinlenme alanları ve yeme-
khane yer alıyor.  
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İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(Teknopark İzmir) ile iş birliğ ve 
Ar-Ge binası yapımına ilişkin niyet 
protokolü imzalandı.
Bölgemiz ALOSBİ ile İzmir Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi (Teknopark İzmir) arasında iş birli-
ği ve Ar-Ge binası yapımına ilişkin niyet proto-
kolü imzalandı. Üniversite-sanayi iş birlikleri-
nin artarak devam etmesi, protokolün her iki 
kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz

Kasım 2022
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Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernek-
leri Federasyonu’nun hazırladığı, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇ-
DAROĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleşen 
toplantıya; Alosbi Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Haluk Tezcan katılım sağlamıştır. Top-
lantıda çok sayıda iş insanlarının temsilcileri, 
Oda Yöneticileri, Ege iş insanları, Organizele-
rin Yönetim Kurulu Başkanları, Belediye 
Başkanları bir araya gelmiştir. İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER’in hoş 
geldiniz konuşması ile açılmış ve CHP Genel 
Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 
konuşmasının ardından interaktif soru ve 
cevap şeklinde devam edilmiştir. Başta ekono-
mi olmak üzere; iş dünyasının sorunları ve 
istekleri üzerine karşılıklı görüşmeler şeklinde 
geçmiştir. Bu güzel davetleri için BASİFED 
yönetimine teşekkür eder, başarılar dileriz.

Kasım 2022
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Yeni tanıtım videomuz
yayınlamaya başladı

https://www.youtube.com/watch?v=AHj6IF-pMxw&t=73s
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13

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih ESEN Bölgemizi 
ziyaret etti. 

Kasım 2022
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CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay 
SINDIR ve beraberindeki heyet 
Bölgemizi ziyaret etti.

Kasım 2022
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Ali Hıdır KÖSEOĞLU
İZSU Genel Müdürü
Bölgemizi ziyaret etti.
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Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri 
Odası - ALOTTO görüşmesi
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Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri 
Odası - ALOTTO görüşmesi
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Akdeniz Chemson Kimya Sanayi 
ve Tic. A.Ş. firma yetkilileri Bölge-
mizi ziyaret etti.

Kasım 2022
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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevine atanan Sayın Mehmet 
BALIKÇIOĞLU’na Aliağa İlçe Emni-
yet Müdürlüğü görevinde vermiş 
olduğu değerli emek ve katkılar-
dan dolayı teşekkür plaketi sunul-
du.
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Samsun  Vali Yardımcılığı görevi-
ne atanan Sayın Ömer KARA-
MAN’na Aliağa Kaymakamlığı gö-
revinde vermiş olduğu değerli 
emek ve katkılardan dolayı teşek-
kür plaketi sunuldu

Kasım 2022
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ALTO’ya hayırlı olsun ziyareti

Kasım 2022

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 
yönetimi, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) yöneti-
mine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Başkan 
Vekili Deniz Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Fatih Aracı ve Akın Dalan, 12 Ekim'de yapılan 
2022-2026 Dönemi Organ Seçimlerinde 
güven tazeleyerek bir dönem daha Aliağa 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
seçilen Ömer Ertürk’ü ve yeni yönetim kurulu 
ile meclis üyelerini tebrik etti. ALOSBİ heyetini, 
Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Kemal Erim 
ve Orhan Ulaşzade, Meclis Başkan Vekilleri 
Saruhan Karataş ve Çağdaş Özçelik, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Burak Öztabak, Şükrü Saka, 
Himmet Ceyhan, Dr. Y. Kemal Aygün ve Aslan 
Erol Mete ile Meclis Katip Üyesi Semih Erşan 
karşıladı.

e-bültenZiyaretler
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Kasım 2022

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa Varank’ın  teşrifiyle 
gerçekleştirilen İzmir Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi'nde yapı-
lan Toplu Açılış ve Temel Atma Tö-
reni’ne Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Haluk TEZCAN’da katıldı. 
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Dr. F. Can ÖZKAYA
ALOTTO 
Genel Müdür Yrd.

22

- Kaynak verimliliğini sağlamayı,
- Zehirsiz bir çevre için kimyasal kirliliği sıfırlamayı, 
- Ekosistemler ve biyolojik çeşitliliği koruyarak eski 
haline getirmeyi,
- Adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda temin sistemini 
ve
- Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçmeyi hedefle-
mektedir. 

AB, bu hedeflere ulaşabilmek belirlediği politikalar-
dan kişilerin, kurumların veya ülke yönetimlerinin 
ayrı tutulmayacağını ilgili tüm metinlerde belirt-
mektedir. Hazırlanan eylem planları içinde 1 Ocak 
2023’den başlayarak kademli olarak 1 Ocak 
2026’ya kadar mutabakata uyum sağlayamayan 
firmalar AB’ye ihracat yapamayacaklardır. Bununla 
birlikte yüksek karbon salınımı ve aşırı enerji 
bağımlılığı olan demir çelik, çimento, kimyasal 
maddeler, seramik eşyalar, kâğıt ve kâğıt ürünleri, 
alüminyum, sentetik kauçuk, çimento, tekstil, cam 
ve cam ürünleri ve gıda sektörlerinde üretim 
yapan firmalar, 01 Ocak 2023’den başlayarak Sınır-
da Karbon Düzenlemesi (Vergisi) (SKD) uygulama-
sından ilk etkilenenler olacaklardır. Ardından 01 
Ocak 2026 ile birlikte tüm sektörler istisnasız şekil-

AB Yeşil Mutabakatına Hazırlıkta 
Ar-Ge’nin Önemi 

İnsanlık, avcı toplayıcı toplum yapısından başlaya-
rak, günümüzün akılla üreten endüstriyel toplum 
formuna ulaşıncaya kadar zamanla doğal kaynak-
ları tüketmiş ve günümüzde var olan kaynakları 
bitirme noktasına gelmiştir. Tüm dünya şu andaki 
gidişatı durdurmak için gerekli önemleri almazsa. 
Gelecekte üretebileceğimiz kaynaklar veya ürettik-
lerimizi kullanabileceğimiz bir alan kalmayacaktır. 
Bundan dolayı Avrupa Birliği (AB), insan temelli, 
sürdürülebilir ve iklim değişikliğine direnci bir 
toplum oluşturabilmek için üyelerini, asosiye olan 
ülkeleri ve dünya genelinde birlik ile ticari ilişkileri 
bulunan tüm ülkelerin uymasını zorunlu kıldığı 
Yeşil Mutabakat Belgesi’ni yayınlamıştır. 

AB mutabakat ile birlikte;
-  2030 yılında 1990 yılındaki tüketilen karbon sevi-
yesine, 2050’de ise karbon nötr bir Avrupa’ya ulaş-
mayı,
- Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji üretimini 
maksimize etmeyi,
- Döngüsel ekonomiye geçmeyi,

Kasım 2022

Devamı için tıklayınız.
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ISO 50001:2018 Enerji Yönetim 
Sistemi Eğitimi 

Kasım 2022



e-bültenEğitimler

24

Kurumsal Karbon Ayak İzinin he-
saplanması: ISO 14064-1:2018 
standardı çerçevesinde sera gaz-
ları emisyonlarının kuruluş sevi-
yesinde hesaplanması ve rapor-
lanması temel eğitimi

Kasım 2022
e-bültenDanışmanlarımız
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Enerji  Yöneticisi
ISO 50001 EnYS Tetkikçisi
SERTEK ENERJİ DANIŞMANLIK
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• İnsan hayatı, mal ve üretim kaybına sebep olabilecek 
sorunların erken tespiti söz konusu olabilir. Elektrik 
kaçağı veya aşırı ısınan bir teçhizatın tespiti gibi,

Hangi ölçü cihazlarına ihtiyacımız olduğunu tespit 
etmek çok önemlidir. Sektörümüze ve kullandığımız 
makine ve ekipmanlara göre; enerji analizörü, multi-
metre, termal kamera, baca gazı ölçüm cihazı, infrared 
ısı ölçüm cihazları, akış ölçerler, lüksmetre gibi başka 
birçok cihaz ile ölçüm yapmak ve bu ölçümleri çok 
faydalı bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır.

Hangi cihaz ile hangi sonuçlar elde edebileceğimize 
dair birkaç örnek verecek olursak; Baca gazı analiz 
cihazı ile kazan, kombi ve fırın gibi ekipmanların baca 
çıkış gazı analiz edilerek, ne kadar verimli yanma 
işlemi gerçekleştiğini anlarız. Gereğinden fazla yakıt 
kullanımı, fazla hava ile yakma sonucu önemli verim 
düşüşleri, yanma kalitesi dolayısıyla kazan ömrünün 
kısalması, çevreye olması gerektiğinden fazla olumsuz 
etki gibi birçok tespitte bulunmak mümkündür.

Termal kamera ile ısıtma ve yalıtım teçhizatlarının hata 
ve kayıplarını, elektrik panolarında gevşek ve aşırı 
ısınan ve yüklü noktaların tespiti ile yangın oluşumu 
öncesi durumları, basınçlı hava hatları kaçakları, 
binalarda inşaat ve malzeme kalite bozuklukları, 
motorlar ve başka birçok cihazda hata ve verimsiz 
kullanım konularında bilgi edinmemizi sağlar.

Galileo Galilei’nin meşhur sözü; ölçülebileni 
ölçün, ölçülemeyeni ölçülür hale getirin.

Mutlaka, işletmelerimizde kullandığımız enerji, su, 
hammadde, işçilik ve zamanın her biriminin 
bizlere bir maliyeti vardır. Bu maliyeti bilmek 
istemez miyiz?

Doğru tesis edilmiş ölçme ve raporlama altyapıla-
rı ile her bir ürünün üretiminde ne miktarda
elektrik, doğalgaz, su vb. kullanıldığını tespit 
edebiliriz. Hatta aynı ürünün üretimindeki farklı
süreçler için ölçümler almak mümkündür.

Peki neden ölçmeliyiz?
• Ürün bazında gerçek maliyetimizi bilmek için 
olabilir.
• İlgili proses için enerji kullanımını tespit ederek 
yapacağımız değişiklik ve
iyileştirmelerin sonuçlarını çok daha hızlı ve net 
fark edebiliriz.
• Ürünün farklı makinelerdeki farklı maliyetlerini 
öğrenebiliriz. Bu bilgiden yola
çıkarak daha doğru makine yatırımı yapabiliriz.
• Tesisinizde kayıp ve kaçakları tespit edebiliriz.
• Ölçerek bakım zamanlamalarını doğru tespit 
eder. Arıza oluşmadan veya hasar
büyümeden arıza öncesi bakım (kestirimci bakım) 
veya tadilat yapabiliriz.

ÖLÇMEK BİLMEKTİR, 
BİLMEK YÖNETMEKTİR,
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• İnsan hayatı, mal ve üretim kaybına sebep olabilecek 
sorunların erken tespiti söz konusu olabilir. Elektrik 
kaçağı veya aşırı ısınan bir teçhizatın tespiti gibi,

Hangi ölçü cihazlarına ihtiyacımız olduğunu tespit 
etmek çok önemlidir. Sektörümüze ve kullandığımız 
makine ve ekipmanlara göre; enerji analizörü, multi-
metre, termal kamera, baca gazı ölçüm cihazı, infrared 
ısı ölçüm cihazları, akış ölçerler, lüksmetre gibi başka 
birçok cihaz ile ölçüm yapmak ve bu ölçümleri çok 
faydalı bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır.

Hangi cihaz ile hangi sonuçlar elde edebileceğimize 
dair birkaç örnek verecek olursak; Baca gazı analiz 
cihazı ile kazan, kombi ve fırın gibi ekipmanların baca 
çıkış gazı analiz edilerek, ne kadar verimli yanma 
işlemi gerçekleştiğini anlarız. Gereğinden fazla yakıt 
kullanımı, fazla hava ile yakma sonucu önemli verim 
düşüşleri, yanma kalitesi dolayısıyla kazan ömrünün 
kısalması, çevreye olması gerektiğinden fazla olumsuz 
etki gibi birçok tespitte bulunmak mümkündür.

Termal kamera ile ısıtma ve yalıtım teçhizatlarının hata 
ve kayıplarını, elektrik panolarında gevşek ve aşırı 
ısınan ve yüklü noktaların tespiti ile yangın oluşumu 
öncesi durumları, basınçlı hava hatları kaçakları, 
binalarda inşaat ve malzeme kalite bozuklukları, 
motorlar ve başka birçok cihazda hata ve verimsiz 
kullanım konularında bilgi edinmemizi sağlar.

Galileo Galilei’nin meşhur sözü; ölçülebileni 
ölçün, ölçülemeyeni ölçülür hale getirin.

Mutlaka, işletmelerimizde kullandığımız enerji, su, 
hammadde, işçilik ve zamanın her biriminin 
bizlere bir maliyeti vardır. Bu maliyeti bilmek 
istemez miyiz?

Doğru tesis edilmiş ölçme ve raporlama altyapıla-
rı ile her bir ürünün üretiminde ne miktarda
elektrik, doğalgaz, su vb. kullanıldığını tespit 
edebiliriz. Hatta aynı ürünün üretimindeki farklı
süreçler için ölçümler almak mümkündür.

Peki neden ölçmeliyiz?
• Ürün bazında gerçek maliyetimizi bilmek için 
olabilir.
• İlgili proses için enerji kullanımını tespit ederek 
yapacağımız değişiklik ve
iyileştirmelerin sonuçlarını çok daha hızlı ve net 
fark edebiliriz.
• Ürünün farklı makinelerdeki farklı maliyetlerini 
öğrenebiliriz. Bu bilgiden yola
çıkarak daha doğru makine yatırımı yapabiliriz.
• Tesisinizde kayıp ve kaçakları tespit edebiliriz.
• Ölçerek bakım zamanlamalarını doğru tespit 
eder. Arıza oluşmadan veya hasar
büyümeden arıza öncesi bakım (kestirimci bakım) 
veya tadilat yapabiliriz.

ÖLÇMEK BİLMEKTİR, 
BİLMEK YÖNETMEKTİR,
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ne göre müteselsilen sorumlu tutulur. (Ek fıkra:
4/6/2008-5766/3 md.) Amme alacağının doğduğu 
ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay
sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu 
şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci
fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutu-
lur.”

İlgili düzenlemenin lafzi yorumundan şirketten 
tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan
ifadesi ile öncelikle amme alacakları için şirketten 
tahsil yollarının tüketilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre amme 
alacaklarının öncelikle şirketten tahsili yoluna
gidilecek, buradan tahsil imkânı olmaz ise veya 
tahsil imkânı olmadığı ortaya konur ise bu sefer
şirket ortaklarından hisseleri oranında tahsili 
yoluna gidilebilecektir. Ortaklık hissesinin
devredilmesi halinde ise aynı düzenlemenin 
2.fıkrası gereği şirket ortağının devir yolu ile
şirketten ayrılması durumunda önceki ve sonraki 
şirket ortağı amme alacağı ödemesinden
müteselsilden sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan şirketi temsile yetkili kişiler/müdür-
ler açısından ise 6183 sayılı AATUHK
mükerrer madde 35 hükmü; “Tüzel kişilerle 
küçüklerin ve kısıtlıların,....

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573.madde 
içeriğinde genel kural olarak Limited Şirket
ortakları şirketin borçlarından ötürü ancak şirkete 
koymayı taahhüt ettikleri sermaye oranında
sorumluluk taşımaktadırlar. Ancak, amme alacak-
larının ödenmesi bakımından şirket ortaklarına
düşen sorumluluk daha kapsamlıdır. Limited şirket 
ortaklarının kanunla öngörülmüş olan sınırlı
sorumluluğuna 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile istisna
getirilmiştir.

Limited şirket ortaklarının sınırlı şahsi sorumluluk-
larının önemli istisnalarından biri Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 
(AATUHK) 35. maddesinde bulunmaktadır.
6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hak-
kında Kanunun 35.maddesinde; “Limited şirket
ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan
amme alacağından sermaye hisseleri oranında 
doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun
hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. (Ek 
fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Ortağın şirketteki
sermaye payını devretmesi halinde, payı devre-
den ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme
alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmü-

KAMU ALACAKLARI BAKIMINDAN 
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ve
MÜDÜRLERİN SORUMLULUKLARI
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Örnek bir kararda; 

Ankara 1. Vergi Mahkemesinde nezdinde açılan 
davada verilen 28.09.2022 tarih ve 2022/1534 
sayılı kararda “Anayasa'nın çalışma ve sözleşme 
hürriyetini düzenleyen 48. maddesinin 2. fıkrasın-
da; devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi-
ni, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağla-
yacak tedbirleri alacağı, "Çalışma Hakkı ve Ödevi" 
başlıklı 49.maddesinin 2. fıkrasında; devletin, 
çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalış-
ma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri 
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önle-
meye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve 
çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri 
alacağı, "Vergi Ödevi" başlığını taşıyan 73. madde-
sinin 3. fıkrasında; vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiş-
tirileceği veya kaldırılacağı belirtilmiştir. Bu 
düzenlemelere göre devletin, çalışma hayatına 
ilişkin düzenlemeleri yapması ve buna dair 
tedbirleri alması bir görev iken, çalışma, çalışanlar 
açısından bir hak ve ödevdir. Gerek bu alanda 
yapılacak düzenlemelerin, gerek çalışma hayatı-
nın bir sonucu olan vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemelerin yasa ile 
yapılması ise zorunludur. 

Sanayicileirmizin genel olarakda bütün mükellefi-
lerin en çok karşılaştıkları ve anlık olarak bütün 
mali sistamini kilitleyen “kod”a alma özel esaslar 
“KDV Uygulama Tebliğinin” IV- E / Özel Esaslar 
bölününde  2/ 1 “Sahte Belge Düzenlemek Ama-
cıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi “maddesinde  
düzenlenmiş ve haklarında sahte belge düzenle-
yen ve/veya kullananların mükelelften habersiz 
alındıkları ve özellikle ihracat ve ihraç kayıtlı satış 
yapanların iade sistemini kilitleyen ve çözümü 
uzun zamana yayılan bir hukuksal problem haline 
gelmektedir.

Özel esaslar mükellefe haber verilmeden yapıldı-
ğından tebliğ edile bir idari işlemdende bahset-
mek mümkün olmadığından idari işleme karşı 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava 
açılması gereken bir süre olamadığından davanın 
nasıl açlacağıda ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
Özel esaslara karşı açılan davaların yüzde yüzün-
de yaklaşık 1,5 – 2 ay arasında yürütmeyi durdur-
ma 2,5 ay içerisinde de mükellef lehine karar 
verilmektedir.Vergi idaresi yaklaşık 1o yılı aşkın 
süredir özel esaslar davasını katbetmekte ve 
vekalet ücreti ödemesine ragmen aynı sırarını 
sürdürmektedir. Bu durum mükelleflerin en çokda 
ihracatçıların mağduriyetine sebep olmaktadır. 

SANAYİCİLERİN KORKULU RÜYASI 
“ÖZEL ESASLAR” KIRMIZI KOD

Kasım 2022
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Bugüne kadar 15 farklı ülkede gerçekleştirdiğimiz 
anahtar teslim rafine tuz fabrika kurulumlarının 
yanında tüm dünya da yüzlerce tesise ulaştırdığı-
mız makinelerle mutlu müşterilerimizin sayısını 
her geçen gün arttırıyoruz.

Ürünlerimize belirli süreler için garanti vermekte-
yiz. Fabrikamızdan demonte halde sevkiyatı 
yapılan tüm makine ve ekipmanın sahada kurulu-
mu tamamlanıp personellere gerekli eğitimleri 
verene kadar geçen süre içinde ve sonrasında  
müşterilerimizden gelebilecek her türlü destek 
talebine anında cevap veriyoruz.

 Sektörümüzde ihracata dayalı yeni makine ve 
ekipmanın tasarımını yapmak ve bunların üretil-
mesini sağlamak. Katma değerli ürünlerin daha 
geniş bir pazara ulaşmasını sağlamak için uluslar 
arası organizasyonlara katılmak önceliğimiz 
olacaktır.

Kuruluşundan bu yana Büyük sanayi ve endüstri 
kurumlarına, özellikle Tuz ve sodyum sülfat 
üreten fabrikalara, endüstriyel taahhüt imalat ve 
montaj-demontaj konularına hizmet etmektedir. 
Başlangıçta revizyon amaçlı kurulan firmamız, 
edinmiş olduğu tecrübe ve müşteri memnuniyet-
lerinden cesaret alarak imalat ve projelendirme 
alanına da kaymış ve mühendislik hizmet alanla-
rını geliştirmiştir. İmalat faaliyetlerimizin gelişerek 
her türlü silolar, depo tankları, kurutucu, santrifüj, 
paslanmaz imalatları, helezon, konveyör, elevatör, 
çelik konstrüksiyon imalatlar, tasarım ve projelen-
dirme faaliyetleri vs. ile müşteri memnuniyetini 
yakalamıştır. Bu sektörde ne kadar istikrarlı ve 
kalıcı olduğunu kanıtlamıştır. Hizmet amacı en 
başından beri sektörün beklentilerine işlevsel, 
pratik, hızlı, kaliteli, ekonomik çözümler sunmak 
ve en önemlisi müşteri memnuniyeti olan firma-
mız bu çizgisini bu güne kadar istikrarla sürdüre-
rek makine parkurunu geliştirmiş ve büyütmüş-
tür. Firmamız için kalite kontrol sistemi her zaman 
ön plandadır. Şirketimizde, üretim ve imalat 
aşamasında uyulması gereken tüm standartlara 
uygun hareket edilmektedir. Firmamız geldiği bu 
noktadan daha çok ilerisini hedeflemekte olan 
firmamız her zaman kendini yenileme ve geliştir-
me anlayışı içinde kaliteden taviz vermeden bu 
sektörde hizmet vermeye devam etmektedir.

SALT PROJECT MAKİNE
SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ. 
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Ahmet Tezcan Makina
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Akdeniz Kimya



e-bültenİnşaatı Devam Eden Firmalar

30

Temmuz 2022

Akdeniz Kimya

e-bültenİnşaatı Devam Eden Firmalar

31

Temmuz 2022

Anatolia Porselen
Seramik
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Atik Metal San.
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Atik Metal San.
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BMS Çelik Hasır
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Heneken Metalürji 
Döküm

Temmuz 2022
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KARŞIYAKA GERİ
DÖNÜŞÜM

Temmuz 2022
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Mitaş - Micha Galvanizli
Çelik Konstrüksiyon
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Mitaş - Micha Galvanizli
Çelik Konstrüksiyon
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Murat Yıldız
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Murat Yıldız
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Nukleus Sağlık Ürünleri
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Polystar Plastik
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Polystar Plastik
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Sarıkılıç Tekstil

Temmuz 2022
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