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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

( 19.11.2013-16.12.2013 ) 

 

    Sayın Meclis Üyeleri, 

 

    Oda Meclisimizin 26 Aralık 2013 tarih ve 8 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 19 Kasım 2013 - 16 Aralık 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini 

içeren çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

          Saygılarımızla, 

         Yönetim Kurulu 

 

                        I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 

    19.11.2013 - 16.12.2013 tarihleri arasında Odamıza; 

          

(147) yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                                   

(519) üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

    (100) üyenin kaydı silinmiştir. 

 

         16.12.2013 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.700 

 

                     

 II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2013 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde 

çalışmalarımız devam etmektedir.  

2- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (URGE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına 

sunduğumuz ve kabul edilen “Adana Dış Ticaret Merkezi Projesi” çerçevesinde gıda 

sektöründeki KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız, (Proje 

tamamlanmış olup, Bakanlık nezdinde proje kapanış işlemleri devam etmektedir.),  

3- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (URGE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına 

2014 yılında üç farklı sektör için sunmayı planladığımız projelere yönelik çalışmalarımız, 

4- Çukurova Kalkınma Ajansı’nın, 2012 Yılı Kadın İstihdamının Artırılması ve Mesleki Eğitimi 

Mali Destek Programına sunulan ve kabul edilen “Adanalı Kadınlar Mesleki ve Girişimcilik 

Eğitimi alıyor, Kadın Girişimciler Kurumsallaşıyor” projesi kapsamında çalışmalarımız, 

(Proje kapsamındaki eğitimler, onaylanmış takvim kapsamında devam etmektedir.)  

5- Odamız üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz, 

6- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın kullanım amacı konusunda Kültür ve Turizm 

Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerimiz,  

7- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve destek 

ziyaretlerimiz, 

8- ATOSEV’in mülkiyet sorununun çözülmesine yönelik ilgili makamlarla görüşmelerimiz ve 

hukuki girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesine dava açılmıştır.)   

9- Odamız 2014-2017 Yılları Stratejik Planı hazırlık çalışmalarımız, devam etmektedir. 
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III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın restorasyonu tamamlanmış ve geçici kabulü 

yapılmıştır. 

2- 22-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Antakya’da Odamız Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin 

Kurulu Üyeleri ile Meslek Komitesi Başkanları ve ilgili Oda Personelinin katılımıyla “ATO 

Stratejik Planlama Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.  

3- 2014 yılı Oda Taslak Bütçesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, Meclis Üyelerimizin 

incelemesine olanak sağlamak adına kitapçık olarak çoğaltılarak, meclis toplantısından iki 

hafta öncesinde ellerinde olacak şekilde dağıtımı yapılmıştır.  

4- 04-05 Aralık 2013 tarihleri arasında “Tescilli Adana Kebabı Ustası Eğitimi” başarıyla 

tamamlanmış ve eğitime katılan 19 kişiye eğitim sonunda sertifikaları dağıtılmıştır.   

 

  IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI :  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından 

değerlendirilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1- Odamız 04. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a) Üyelerimiz, Mobilyacılar Sitesindeki ara yolların ve site arkasında bulunan Efes Pilsen 

fabrikasının arka tarafındaki yolların bozuk olduğunu belirterek, yolların asfaltlanmasıyla 

yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir.  

                                    Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

b) Üyelerimiz, Keresteciler Sitesi içerisinde bulunan ara ve yan yol kenarlarındaki elektrik 

direklerinin yanmaması sebebiyle sitelerin içerisindeki sokakların ve ara yolların 

karanlıkta kaldığını dile getirerek, madde bağımlısı kişilerin sitelerin sokaklarını mesken 

edindiğini, hırsızlıkların çoğaldığını belirtmişlerdir. Keresteciler Sitesinde faaliyette 

bulunan üyelerimiz, Sitelerin içerisindeki aydınlatmanın yeterli olması halinde sıkıntıların 

sona ereceğini ve güvenliğin daha rahat sağlanacağını ifade etmişlerdir. 

Konu, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

2- Odamız 08. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

                               a) Hizmet sektöründe ana girdi işgücü ve emektir. Hizmet sektöründe uygulanan %18 KDV, 

ana girdisi işgücü olan hizmet sektörünün istihdam talebine olumsuz yönde etki 

etmektedir. Gıda, Konaklama gibi sektörlerle karşılaştırıldığında %10 oranında yüksek 

kalan hizmet sektörü KDV’si, sektörün maliyet oranlarına da %10 oranında artırmaktadır.  

Basit bir hesapla hizmet sektöründe uygulanan KDV oranının %8 e çekilmesi halinde, 

ana girdi olan işgücüne düşük maliyet nedeniyle paralel oranda talep olacağı 

değerlendirilebilir. Ülkemiz hizmetler yönünden gelişmekte olan bir ekonomidir. 

Sektörün maliyet oranlarının düşürülmesi sektörün gelişmesi ve uyaracağı ek istihdam 

talebiyle ülkemizin en temel sorunlarından olan işsizliğe önemli bir çare olabilecektir. Bu 

nedenle Hizmetler için geçerli olan KDV oranının %18 den %8 indirilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

                               b) Kıymetli evraklara ilişkin cezai hükümlerin kaldırılması ile piyasada artmış olan alacaklı 

mağduriyetlerinin önlenmesi ve ticari hayatta düzen tesisi için alacak sigortası sisteminin 

ülkemizde yaygınlaştırılmasına büyük ihtiyaç vardır. Sistem kısıtlı da olsa ülkemizde 

uygulanmakta ancak yaygın olmayışı ve özellikle prim oranlarının yüksekliği nedeniyle 

gelişmemektedir. Avrupa’da ve gelişmiş ekonomilerde yaygın olarak kullanılan ve ticari 

hayata barış getiren ve işletmeleri güvence altına alan bu sistemin ülkemizde 
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yaygınlaştırılması, devlet tarafından teşvikine ihtiyaç vardır. Konunun yasal düzenleme 

ile yayılması ve işlerlik kazanması gerektiği düşünülmektedir. 

                              c)  Çek yasasında yapılan değişiklikle karşılıksız çeklere ilişkin cezai hükümler 

kaldırılmıştır. Mali suça mali ceza prensibi kapsamında makul kabul edilebilecek bu 

yaklaşım başlangıçta iş dünyasının lehine gibi görünse de çek mağdurları yerini çek 

alacağı mağdurlarına bırakmıştır. Çek, alacakların tahsilinde önemli ve özendirici bir 

ödeme aracı iken mevcut düzenleme ile kıymetli evrak vasfın ve caydırıcılığını 

kaybetmiştir. Öyle ki çeke oranla daha basit hükümlere tabi senetten dahi daha itibarsız 

hale gelmiştir. Örneğin borçlunun birden fazla senedi mevcut ve senetlerinden biri 

protesto edilmiş ise diğer senetler de muaccel hale gelmekte iken çekte durum farklıdır. 

Karşılıksız çeklerin aynı borçlu tarafından keşide edilmiş diğer çeklere etkisi 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan piyasada oluşan alacaklı mağduriyetini engellemek ve 

çekin caydırıcılığını iade etmek bakımından senetlere ilişkin hükümlerin çeklere de 

uygulanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiği düşünülmektedir. B 

                                   Konular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. Müdürlüğü 

3- Odamız 09. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Kocavezir Mahallesinde faaliyet gösteren 

üyelerimiz 32025 Sokak ve çevresinde yer alan sokakların yollarının parke taşı döşenerek 

güzelleştirilmesini ve sokak çevresinde yer alan çıkmaz sokakların açılmasını dile 

getirmişlerdir.  

Konu, Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

4- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının her sene belirlemiş olduğu elektrik, inşaat ve makine birim fiyatlarının piyasa 

fiyatlarından daha düşük kalması nedeniyle devlet ihalelerine giren üyelerimizin sıkıntı 

yaşadıklarını belirterek, 2014 yılında belirlenecek olan birim fiyatlarının belirlenirken piyasa 

şartları, döviz kurları ve ekonomik koşulların dikkate alınarak hesaplama yapılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir. 

5- Odamız 20. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Yedek Parça taciri üyelerimiz özellikle 

Adana’da düzenlenen fuarlarda stant açtıklarında stantların m2 ücretlerinin diğer firmalara 

göre daha yüksek olduğunu bunun fuarı düzenleyen firma tarafından izahının yedek parça 

sektörünün yan sektör olarak gösterildiğini belirterek, fuarı düzenleyen firmanın uyguladığı 

haksız durumun önlenmesiyle yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. 

Konu, Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.ne iletilmiştir. 

6- Odamız 21. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Şehrimizin çeşitli caddelerinde yol 

kenarlarında ve ara sokaklarda kaçak sigara satışı yapıldığı üyelerimizce şikayet konusu 

olmuştur. Üyelerimiz kaçak sigara satışının hem halk sağlığına hem de haksız rekabete neden 

olduğunu belirterek kaçak sigara satışının önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması 

gerektiğini bildirmişlerdir.  

Konu, Adana Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelere iletilmiştir. 

7- Odamız 28. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

a)  Son 10 yılda ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm o kadar hızlı gelişti ki; bir 

çoğumuz bu değişimi ve dönüşümü kavrayamadık. Ulusal ve uluslararası elektro 

marketlere, elektronik ürünlerin pazarını teslim ettik. Şimdi sıra beyaz eşyada uzun 

vadede bu pazarı elde etmek için uğraşmaktadırlar. Geleneksel bayiler bu güce karşı 

koyamayıp ve bu zor şartlar içerisinde düşük karlılıkla ayakta kalmaya çalışmaktadır. 

Güçlü bayiler ayakta kalmaya çalışıyor, zayıf bayiler ise bu baskıya dayanamayıp, 

sürece ayak uyduramamakta ve yok olup gitmektedir. Zincir mağazalar pazarı ele 

geçirdikleri yetmiyormuş gibi hafta sonları yaptıkları kampanyalarla, şehir içindeki 

bayilerin müşterilerini bir bir kendilerine çekmektedirler. Ayrıca zincir mağazalara şehir 
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içerisinde de bayilikler verilip küçük cep marketler açılmaya başlanmıştır. Gelecek 10 

yılda zincir mağazaların hedeflerinin küçük ev aletleri ve beyaz eşya pazarından %50 

pay almak olacaktır. Şehrimizde temeli atılarak inşaatına başlanan bir alış veriş merkezi 

şehrin içerisinde kurulmaktadır. Oysa AVM’lerin 20-30 km. şehir dışında kurulması 

gerekirken, vergisini ve tüm katma değerini bu şehre bırakan biz bayiler hiçe sayılarak 

yerel yönetimler tarafından AVM’lere ve zincir mağazalara kucak açılmaktadır.  Bu 

yatırımların şehir dışına taşınması ve haksız rekabetin önlenmesi konusunda destek 

beklemekteyiz. Satmakta olduğumuz ürünlerin ÖTV ve KDV oranlarının yüksek olması, 

tüketicilerin alım gücünü azaltmaktadır. Geçmiş yıllarda KDV ve ÖTV’de yapılan 

indirimler satışları arttırmış, piyasayı ve sektörü canlandırmıştır. Bu indirimlerin tekrar 

yapılmasıyla yaşanan sıkıntıların sona ereceği değerlendirilmektedir. 

b)  Sektörümüzde yaşanan diğer bir sıkıntı ise şehir içinde aynı işi yapan mağazaların 

fazlalığı. Üretici firmalar pazardan daha fazla pay alabilmek için neredeyse her 100 

metrede bir bayilik verecek duruma gelmiştir. Bu durumun da belli bir kritere 

bağlanması gerektiği düşünülmektedir.  

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne iletilmiştir.  

8- Odamız 32. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

a) Üyelerimiz Abidinpaşa Caddesinde yer alan 23 Nisan Orta Okulunun bulunduğu sokak 

girişinde yer alan sokağa dönülmez levhasının Cadde üzerinde yapılan kaldırım ve yol 

çalışmaları nedeniyle söküldüğünü belirterek, yol çalışmalarının bitmiş olması nedeniyle 

levhanın tekrar sokak başına konulmasıyla trafik karmaşasının önleneceğini ifade 

etmişlerdir. 

b) Taşköprü üzerinde Zübeyde Hanım Parkı içinde yer alan büfenin görüntü kirliliği 

oluşturduğunu belirterek, tarihi dokuya zarar verdiğini bildirmişlerdir. 

c) Beyazevler Mahallesinde faaliyet gösteren üyelerimiz, toplu taşıma araçlarının az sayıda 

bulunduğunu ve Beyazevler Mahallesine gelen vatandaşların sorun yaşadığını belirterek, 

Büyükşehir Belediyesince Beyazevler Mahallesine otobüs hattı konulmasıyla yaşanan 

sıkıntıların önleneceğini bildirmişlerdir.  

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

9- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

a) Üyelerimiz, Adana mücavir alan içerisinde taşımalı eğitimde kullanılan araçların 

Adana’da (S) Plaka tahdidi olmasına rağmen normal plakalı araçlarla öğrencilerin 

taşındığını belirterek, taşımalı eğitim bile olsa öğrencileri taşıyan araçların S plakalı 

araçlar olması gerektiğini,  kanuna aykırı ve haksız rekabete neden olan bu durumun 

önüne geçilmesiyle yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir.  

Konu Adana Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b) Atatürk Caddesinden 5 Ocak stadyumuna giden yol üzerinde (Stadyum Caddesi) park 

yasağı levhası olmasına ve söz konusu yol üzerine park metre konulması ile ilgili bir 

UKOME kararı olmamasına rağmen yol kenarına parkmetre levhaları konulduğu ve yol 

kenarına park eden araçlardan ücret alındığı üyelerimizce gözlenmiştir. Üyelerimiz 

kanuna aykırı olan bu uygulamanın sonlandırılmasıyla yaşanan sıkıntıların sona ereceğini 

ifade etmişlerdir.  

Konu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

10- Odamız 37. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

a) Geçtiğimiz yıla göre %115 oranında zamlanan susam nedeniyle simit fiyatlarına zam 

geleceği ile ilgili bir çok haber çıktığı üyelerimizce gözlemlenmiştir. Üyelerimiz susamda 
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meydana gelen artışın Türkiye’de Balıkesir ve Diyarbakır gibi şehirlerde üretilen susamın 

120 bin tonluk tüketimi karşılayamaması ve susamın ithal edildiği ülkelerde de üretimin 

düşük olmasından kaynaklandığını iletmişlerdir. Üyelerimiz fiyat artışının sadece simit 

değil tahin üreticilerini de olumsuz etkilediğini, ülkemizde susam üretiminin çok az 

olduğunu, bu konuda dışa bağımlı olunduğunu belirterek simit, tahin ve helva 

üreticilerinin sıkıntı yaşadığını bildirmişlerdir.  

b) Üyelerimiz, Antep Fıstığında geçen yıla göre %100’ün üzerinde fiyat artışı meydana 

geldiğini, fiyat artışı nedeniyle tatlı ve pasta üreticilerinin sıkıntı yaşadıklarını belirterek,  

fiyat artışının yarattığı olumsuzlukların önlenmesi için bir çözüm üretilmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir.  

Konular, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

11- Odamız 38. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz Reşatbey Mah. 62015 Sokakta 

duvar kenarları için servislere izin verilmesine rağmen okul servislerinin tüm sokağı kapatması 

nedeniyle o bölgede faaliyet gösteren üyelerimizin sıkıntı yaşadıklarını bildirmişlerdir.  

Konu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

12- Odamız 42. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:     

                              a) Belediyelerce yapılan yol çalışmaları nedeniyle engelli vatandaşlarımız büyük sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Caddelerimizin düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi açısından yapılan 

çalışmalar takdirle karşılanmaktadır ancak yol ve düzenleme çalışmalarının yaya ve araç 

trafiğinin daha az yoğun olduğu saatler olan akşam saatlerinde yapılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

                              b) Şehrimizde eski yapı olarak hizmet vermekte olan Kamu kurum ve kuruluşları ile 

Bankaların hizmet binalarının engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale 

getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

c) Üyelerimiz reklam tabelalarından alınan vergi oranlarının çok yüksek olması nedeniyle 

sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, vergi oranlarının daha makul seviyelere indirilmesi 

gerektiğini bildirmişlerdir. 

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

13- Odamız 46. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:     

a) Üyelerimiz ekmek üretimindeki girdilerin maliyetlerindeki artışa rağmen Büyükşehir 

Belediyesinin Halk ekmek fiyatında indirim yaptığını, 50 kuruş olan halk ekmeğin fiyatı 

40 kuruş olduğunu belirterek, belediye tarafından yapılan indirimin, ekmek üreten 

üyelerimiz için haksız rekabet oluşturduğunu ve halkımızın ekmek üreten fırınlara karşı 

güvensizlik duymasına neden olduğunu ifade etmişlerdir. 

b) Üyelerimiz, şehrimizde son zamanlarda yapılan yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle 

birçok yolun kapandığını ve bu nedenle şehir trafiğinde çok fazla sıkışıklık meydana 

geldiğini, trafik sıkışıklığının ana sebebinin yapılan çalışmalarda bir yolun çalışması 

bitmeden diğer bir yolun çalışmasına başlanması olduğunu bildirmişlerdir. Üyelerimiz 

şehrimizin caddeleri ve yollarının düzenlenmesi ve güzelleştirilmesinin takdirle 

karşılandığını ancak söz konusu düzenlemeler yapılırken bir yolun yapılmasının ardından 

diğer yolun yapımına geçilmesinin yaşanan sıkıntıları sona erdireceğini ifade etmişlerdir.  

Konular Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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     V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

1- Odamız 11.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi 

yazıda: “İlgili yazınızın içeriğinde belirtmiş olduğunuz konular ile ilgili gerekli incelemeler 

yapılmıştır. Kuzey Adana'dan Metal İşleri Yeni Sanayi Sitesine yapılan araç talebi 

değerlendirilmeye alınmış ve imkanlar dahilinde araç sayısının artırılması uygun görülmüştür” 

denilmiştir. 

2- Odamız 18.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi 

yazıda: “İlgide kayıtlı yazınızda;4734 sayılı yasaya göre fiyat farkı ödemelerinde hemen 

hemen bütün idarelerde; İşçilik, Çimento, Demir/Çelik, Akaryakıtı Kereste, Diğer malzemeler, 

Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranları, katsayıları ihale öncesi 

belirtilmediğinden Genel Endeks kullanılarak fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu işlemin inşaat 

işleri bünyesine giren malzemelerin fiyat artışını karşılamadığı, 2886 sayılı yasada 88/13181 

sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi doğrultusunda yıl içinde fiyatı değişen; Mazot, Çimento, 

Demir, Saç, Kereste ve PVC malzemelere fiyat farkı ödemesi uygulanmış olduğu, 4734 sayılı 

yasa bunu öngörmesine rağmen idareler kolay yolu tercih ederek 1,2,3,4,5,6 ve 7 sabit 

katsayıları ihale öncesi belirlemeyip, Genel Endeks kullanılarak fiyat farkı ödemesi yapmakta 

oldukları, Genel Endeks yukarıda bahsi geçen tüm malzemelerin artışlarını inşaat girdisi 

oranlarında İdareler her iş kalemi için gereken Mazot, Çimento, Demir, Saç, Kereste ve PVC 

gibi malzemelerin birim oranlarını önceden tespit ederek fiyat farkı ödemesinde bulunması 

yüklenicilerin mağduriyetini bir nebze olsun önleyeceği belirtilmektedir. 

Bilindiği üzere, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı hesabında 

uygulanacak esaslar 31.12.2002 tarihli ve 24980/3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 

2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda hesaplanmaktadır.  

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8. maddesinin 2.fıkrasında;'Sözleşmelerde 

yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik 

yapılamaz.'Hükmü yer almakta olup, sözleşme imzalanarak onaylandıktan sonra değişiklik 

yapılmaması esas olmakla birlikte; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8. maddesinin 1.fıkrasında; 'Sözleşme 

türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale 

Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.'Hükmü ve aynı kanunun 'Değişiklik 

Yapılması' başlığı altındaki 38.maddesinde 'Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, 

ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle 

düzenlenir.'denildiğinden, Sözleşmede öngörülmeyen durumların ortaya çıktığı hallerde 

Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik 

yapılabileceğinden, ilgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen mağduriyetlerin giderilmesine dair 

Kamu İhale Kurumu'na başvuruda bulunulması hususunda gereğini rica ederim” denilmiştir. 

3- Odamız 23.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup;  

a) Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Seyhan İlçesi Karasoku Mahallesi Kızılay 

Caddesi üzerine yağan yağmurlar sonucu ana rögarların temizlenmemesi nedeniyle 

yağmur sularının biriktiği, birçok yerde rögarların kaldırımların altında kaldığı, bu 

durumun vatandaş ve esnafı mağdur ettiğinden bahsedilmektedir. 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Ekiplerimizce, bahse konu adresteki sorun, program 

dahilinde yapılarak giderilecektir” denilmiştir. 
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b) Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi 

yazıda:  “Belediyemizce yapımı devam eden Kızılay Caddesinin kaldırım yenileme 

çalışmasının bir aydır tamamlanamadığından bahsedilmekte bu durumun ATO üyesi 

işyerlerini sıkıntıya soktuğundan bahsedilmekte, çalışmaların ivedilikli tamamlanması 

talep edilmektedir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaş dilek ve şikayetleri Belediyemiz yetkilerince 

dikkate alınmakta uygun bulunan öneriler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu 

caddede alt yapı sistemlerinin karmaşası trafik yoğunluğunun fazlalığı çalışmaları 

yavaşlamaktadır. Aksilik yaşanmaması durumunda Kasım ayı içerisinde çalışmaların 

tamamlanması amaçlanmaktadır” denilmiştir. 

4- Odamız 27.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Çukurova Dr. 

Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi KBB polikliniklerinde düzenlenen işitme cihazı reçetelerinin 

belli firmalara yönlendirilmesi hakkında ilgi (a) başvurunuza cevaben söz konusu hastanenin 

bağlı bulunduğu Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden gönderilen ilgi 

(b) yazısı ekindeki Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nin ilgi (c) yazısında; 

“Konu ile ilgili hastanemiz yönetimince ilgili müdür ve müdür yardımcıları, sivil savunma ve 

güvenlik elemanlarınca tüm poliklinikler ve hastanenin açık ve kapalı alanları sürekli 

izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca özel güvenlik sorumlularına konu ile 

ilgili iddialar aktarılmış ve herhangi bir şikayete meydan verilmemesi, duyarlı olunması, hasta 

ve yakınlarının mağdur olmamaları hususlarında sözlü olarak uyarılmışlardır” açıklaması 

yapılmıştır.” denilmiştir. 

5- Odamız 29.Grup ve 34.Grup Meslek Komiteleri aylık olağan toplantısında alınan kararlar 

ilgili kurumlara iletilmiş olup; Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: 

“Bahse konu yazıda belirtilen 34 ve 29. Grup Meslek Komitelerinin Kararı uyarınca İlimizde 

faaliyet gösteren Ticaret Odası’na bağlı kuyumcu üyelerinin güvenlikle ilgili sorunları 

belirtilmiştir. Konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususlarında gereğinin yapılması” 

denilmiştir.                            

6- Odamız 34.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Edinme Daire 

Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda:”Bilindiği üzere, 01/11/2005 tarih ve 25983 mükerrer 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 

‘Faiz Oranları ile Diğer Menfaatler’ başlıklı 144üncü maddesi; ‘Bakanlar Kurulu, bankaların 

ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacakları azami faiz oranlarını, 

katılma hesaplarında kar ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede 

belirtilen işlemlerde sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da 

oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar 

Kurulu bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir’ hükmünü amirdir. 

22/11/2006 tarih ve 26354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar 

Kurulu’nun 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı ‘Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve 

Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde 

Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar’ı ile Bankaların kredi verme işlemleri ve 

mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kar 

ve zarara katılma oranlarına ve mevduat, kredi ve katılık fonları işlemlerinde sağlanacak diğer 

menfaatlere ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları faiz oranları ile katılma 

hesaplarına uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları ve bu oranların kısmen veya 

tamamen serbest bırakılmasının ve kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer 

menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve 

bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yayımlanacak tebliğlerle düzenleneceği belirtilmiş olup, 09.12.2006 tarih ve 26371 
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sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Tebliği’nin 4üncü maddesinde, ‘Bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere 

uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak 

masrafların serbestçe belirlenebileceği’ ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 09/06/2006 tarihli ve 2006/10681 sayılı kararıyla kabul 

edilen ve 17/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği 

Statüsü’nün 4üncü maddesinin 2inci fıkrasının (n) bendi uyarınca ‘İlgili mevzuat hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilerine sundukları hizmetler karşılığında tahsil 

edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler ve bunlarla ilgili diğer işlemler 

için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve ücretler ile mudilerine ödeyecekleri 

mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik 

tavsiye kararları almak.’ Birliğin amaç, görev ve yetkileri arasında sayılmış bulunmaktadır.  

Bu itibarla, bankalarca tahsil edilen ücret, masraf ve komisyonlar sözleşme hükümleri ve/veya 

genel hükümler çerçevesinde belirlenmekte olup, tahsil edilen tutarların hukuka aykırı olduğu 

düşünülmekte ise, ilgili yargı organlarına başvurulması takdirlerinizdedir” denilmiştir. 

7- Odamız 36.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Adana Havalimanı Başmüdürlüğü’nden 

gelen cevabi yazıda: “İlgi yazınız ile Odanızın 36.Grup Meslek Komitesi aylık olağan 

toplantısında alınan kararda Limanımızda yolcu yoğunluğu nedeniyle uçak iniş kalkışlarında 

kargaşa meydana geldiğini belirterek, havalimanının genişletilmesiyle yaşanan 

olumsuzlukların önlenebileceği ve şehir turizmine katkı sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Limanımız uluslararası hava trafiğine açık 24 saat esasına göre hizmet 

vermekte ve verilen hizmetin en kaliteli olması çaba ve gayreti içerisindeyiz. Limanımıza 

havayolu şirketlerince yapılan tarifeli/tarifesiz sefer saatleri taleplerinin yoğun olarak 08:00-

10:00 saatleri arasında olması nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanabilmektedir.Ayrıca gelişen 

hava yolu taşımacılığına paralel artan yolcu sayısı göz önüne alınarak Limanımızda iç hatlar 

giden yolcu terminali A ve B salonları olmak üzere tadil edilmiş olup, toplam 2917 m2'lik 

alan elde edilmiştir.Bununla birlikte 1812 m2'lik yeni iç hatlar gelen yolcu salonu yolcu 

hizmetine sunulmuştur.Yapılan çalışmalara ek olarak yolcu güvenliği ile verilen hizmetin 

kalite standartlarında olması için özel güvenlik personeli 30 kişiye, temizlik personeli 75 

kişiye çıkarılmıştır.Limanımızda tadilat bitimine müteakip peyzaj çalışmaları yapılmış, 

görsellik ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Konuya istinaden, yolcu uçuş can ve mal güvenliğinin üst safhalarda tutulması önceliğimiz 

olmakla birlikte 2013 Mart ayında yer teslimi yapılan ve inşaatı devam eden Çukurova 

Bölgesel Havalimanı'nın da açılmasıyla turizme Kurumumuzca bir katkı sağlanacağı gibi 

yolcu yoğunluğunun da ortadan kalkacağı düşünülmektedir” denilmiştir.  

8- Odamız 41.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “ İlgi yazı 

ekinde Adana Ticaret Odasından alınan 41.Grup Meslek Komitesi kararlarını dile getiren 

hususlar gönderilmiştir. İlgi yazı konusu incelenmiş olup, Adana ili ve ilçelerde haftanın 

hangi günleri kadastro hizmetlerinin verildiği ve Kadastro Birimlerimizde bulunan 

personellerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denilmiş ve ilgili personelin listesi Odamıza 

gönderilmiştir.  

9- Odamız 47.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi 

yazıda: “İlgi sayılı yazınızda, Çakmak Caddesi, Saydam ve Pazarlar Caddesinde faaliyet 

gösteren üyelerin seyyar satıcılardan dolayı mağdur durumda olduklarını, seyyar satıcıların 

kaldırılması gerektiğini ve belli bir bölgede ticari faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir alan 

tahsis edilmesini beyan edip gereğinin yapılmasını talep etmektesiniz. 

Daire Başkanlığımıza bağlı Zabıta Ekiplerimiz şikayet konusu bölgede yapmış olduğu 

çalışmada seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırılarak gelmemeleri konusunda uyarılmıştır. 
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Seyyar satıcılara yer tahsis edilmesi hakkında evrakın aynı zamanda Kent Estetiği ve Kentsel 

Dönüşüm Daire Başkanlığına da düşüldüğü görülmüştür. Şikayet konusu bölgeden sorumlu 

ekibimizce dönüşümlü yapılan kontrollerde görülen olumsuzluklara müdahale edildiği, 

çalışmalarımızın aralıksız devam ettiği hususunu bilgilerinize rica ederim” denilmiştir. 

 

                            VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ:       

- İlimizin ve ekonomimizin gelişmesi için Odamız tarafından tespit edilen ve çözümü 

hususunda destek ve talimatlarını beklediğimiz önemli sorunlar ve çözüm önerilerimiz Sn. 

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a iletilmiştir. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda: “Adana ilinde hava 

ulaşım hizmeti vermekte olan Adana Havalimanının, Çukurova Havalimanının 2016 yılından 

sonra faaliyete girmesiyle birlikte yük ve yolcu taşıma konusunda önemli ölçüde iş yükünün 

azalmasına paralel olarak öneminin azalacağı, öte taraftan Adana ilinin gerek konumu gerekse 

de gelişimin özendirilmesini teminen önemli katkının olacağı öngörülmesiyle üniversiteler 

nezdinde kurulacak uzay ve havacılık fakültesi bünyesine alınarak aynı şekilde havalimanında 

tesisi yapılacak bir uçak tamir bakım merkezinin, ilin ve ülkenin yenileşme gayretlerini 

olumlu yönde etkileyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

Ülkemizin sahip olduğu hava ulaşım kalitesinin sürekli geliştirilerek daha güvenilir, hızlı ve 

etkin bir hizmet anlayışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda kamu kaynaklarının en etkin 

ve en verimli şekilde kullanılarak ülkemiz gelişim hedeflerinin sağlanmasına Kuruluşumuzca 

büyük önem verilmektedir. 

Ancak; Çukurova Havalimanı pistleri, mevcut Adana Havalimanı 05/23 Pisti 

yaklaşma/tırmanma hattında ve 05 pist başına 10 Nm mesafede bulunması nedeniyle Adana 

Havalimanı ile Çukurova Havalimanının birlikte kullanılması halinde pistlerin konumu 

dikkate alındığında, her iki havalimanına iniş/kalkış yapan trafiklerin etkileşebileceğinin göz 

önüne alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, Çukurova Havalimanının faaliyete geçmesinden sonra Adana Havalimanının; uçak 

bakım ve tamir üssü olarak kullanılmak üzere, kurulması planlanan 'Uzay ve Havacılık 

Fakültesi'ne' veya başka özel/tüzel kişilere kiralanması/satılması, ancak Kuruluşumuzun tabii 

olduğu mevzuatlar çerçevesinde ihale yöntemi ile yapılabileceği değerlendirilmektedir” 

denilmiştir. 

 

                        VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 26 Kasım 2013 tarihinde Adana Valiliğinde, Adana’da yapılacak olan “6.Büyükelçiler 

Toplantısı” hazırlık toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

2- 04-06 Aralık 2013 tarihleri arasında Yunanistan/Atina’da yapılan Avrupa İşletmeler Ağı 

Kümelenme Eğitimine Avrupa Birliği Memuru Berna ÖVÜL,  

3- 04-07 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 

yapılan “Growtech 2013 Fuarı”na Dış Ticaret Şefi İ.Burçin TEYMEN, 

4- 05 Aralık 2013 tarihinde yapılan “2013 Adana Turizm Çalıştayı”na Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE ve Meclis Üyesi Ömer Behiç KOLANKAYA,  

5- 05 Aralık 2013 tarihinde yapılan “Tescilli Adana Kebabı Ustası Eğitimi Sertifika Törenine” 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz ile Meclis Üyelerimiz,   

6- 11 Aralık 2013 tarihinde yapılan “Kadın Girişimci Yönetici Okulu Açılış Töreni”ne Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

7- 13 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da yapılan “Macaristan ile Schengen Vizesi Kolaylık 

Anlaşması” imza törenine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  
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8- 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da AB Bakanlığında yapılan “TÜRKAK Danışma Kurulu 

Toplantısı” na Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN katılmıştır. 

 

       VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 22 Kasım 2013 tarihinde, Odamızca yürütülmekte olan ÇKA destekli Kadın Girişimciliği ve 

İstihdamı projemiz kapsamında yapılacak olan 6 Grup Girişimcilik Eğitiminin seçmeleri 

KOSGEB Adana Hizmet Müdürlüğü yetkilisinin de katılımıyla Odamızda yapılmıştır. 

2- 28 Kasım 2013 tarihinde Odamızın hazırlanmakta olan 2014-2017 Stratejik Planı ile ilgili 

olarak, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların Odamız ile ilgili görüş ve 

beklentilerini almak üzere “Dış Paydaş Toplantısı” yapılmıştır.  

3- 06 Aralık 2013 tarihinde Odamız ev sahipliğinde ve TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu 

ile TEB işbirliğiyle, girişimcilere yönelik “Stratejik İş Planı” semineri düzenlenmiştir.  

4- 11 Aralık 2013 tarihinde Odamız 44.Grup Meslek Komitesi, “Özel Eğitim Sektörünün Son 

Dönemlerde Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir toplantı düzenlenmiştir. 

5- 12 Aralık 2013 tarihinde Odamızca yürütülmekte olan ÇKA destekli Kadın Girişimciliği ve 

İstihdamı projemiz kapsamında, eğitimlerini tamamlayan kadın kursiyerlere, Yönetim Kurulu 

Başkan ve Üyelerimiz, Adana İŞKAD Başkanı Av.Elif Doğan TÜRKMEN ve KOSGEB 

Adana Hizmet Müdürü Hamit SUCU’nun katılımlarıyla Odamızda düzenlenen törenle 

sertifikaları dağıtılmıştır.  

6- 16 Aralık 2013 tarihinde “İl Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı” Odamız ev sahipliğinde 

gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana ile Ceyhan ve Kozan İlçelerindeki tüm Oda ve Borsaların 

Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterleri 

katılmışlardır.  

 

   IX - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 25 Kasım 2013 tarihinde Pozitif Yaklaşım İş Hayatını Geliştirme Derneği Başkanı                       

Özlem PEKDURANER, 

2- 10 Aralık 2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KİBAR, 

 Odamızı ziyaret etmişlerdir.  

 


