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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(18.06.2013-19.08.2013) 

 

 
    Sayın Meclis Üyeleri, 

 

    Oda Meclisimizin 29 Ağustos 2013 tarih ve 4 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 18 Haziran 2013 – 19 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren 

çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

          Saygılarımızla, 

         Yönetim Kurulu 

 

                        I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 

    18.06.2013-19.08.2013 tarihleri arasında Odamıza; 

          

312    yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                                 

1320  üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

    192    üyenin kaydı silinmiştir. 

 

         19.08.2013 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 28167 

 
                     

 II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

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

devam etmektedir.  

2- AB Bilgi Merkezi - Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi çalışmalarımız, 

(Kapaklar Kutuya Engelliler Hayata Projesi’ne mali destek 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 

Proje kapsamında bugüne kadar 76 tekerlekli sandalye Odamıza başvuran ihtiyaç sahiplerine teslim 

edilmiştir. Proje desteğinin sona ermiş olması sebebiyle tekerlekli sandalye için yeni başvuru 

alınmamakta olup, mevcut başvurular (7 Adet) tamamlanana kadar Odamıza gönderilen kapakları geri 

dönüşüme gönderilmesine ve alınan sandalyelerin mevcut başvuru sahiplerine dağıtımına devam 

edilecektir. AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış olan 2013 yılı faaliyet planı çerçevesinde; 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen 8 okulda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

yetkilileri tarafından, genç nesillerin güvenilir ve organik gıdaya dair bilgi ve birikimlerini artırmak ve 

gıda güvenliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla “Gıda Güvenliği ve Organik Tarım” konulu 

eğitimler yapılmıştır. Etkinliğin sonuç raporu hazırlanmış olup, yapılacak basın toplantısıyla işbirliği 

yaptığımız kuruluşların yetkililerine ve katılım sağlayan okullara plaket verilecektir.)  

3- 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.),  

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 görselleri hazırlanmış 

ve eğitim salonu tadilatı yapılmış olup proje takvimine uygun olarak eğitim planlamaları 

yapılmaktadır.)  

5- Odamız Meclis Salonunun tadilatı, (Bozulmuş olan zemini sağlamlaştırılmakta ve eskimiş bulunan 

halıları yenilenmektedir.) 

6- Odamız üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz,   
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7- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın restorasyonuna yönelik çalışmalarımız, (Restorasyon 

devam etmektedir.)  

8- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve destek ziyaretlerimiz, 

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

girişimlerimiz devam etmektedir.  

                                    

                        III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Oda aidatlarının birinci taksitlerinin son ödeme dönemi başarıyla 

tamamlanmıştır.  

2- Odamız, TOBB Adana İl Genç Girişimciler Kurulu ve TEB işbirliğiyle düzenlenen KOSGEB Destekli 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olup, 25 girişimci adayına 28 Haziran 2013 tarihinde 

düzenlenen törenle sertifikaları verilmiştir.  

3- Odamızca 01 Temmuz – 07 Ağustos 2013 Tarihleri arasında toplam 4 grup olarak düzenlenen 

KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olup, 120 girişimci adayına eğitim 

verilmiştir.  

4- Her yıl, bir önceki yılın açıklanmış en son verilerinin derlenmesiyle oluşturulan “Adana Ekonomisi 

2012” Ekonomik Raporu yayınlanmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımına başlanmıştır. 

5- 2013-2016 Dönemi Meclis Üyelerimizin birbirlerini tanımaları ve aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak 

adına hazırlanan Meclis Üyeleri Albümü yayınlanmış olup, ilgililere dağıtılmaktadır.   

 

 IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI :  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından 

değerlendirilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1- Odamız 1.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz bölgemizde son günlerde 

meyve (Turunçgil, sert ve yumuşak çekirdekli) kalitesini ve verimini olumsuz etkileyen salyangoz 

zararı söz konusu olduğunu ve toplu mücadele yapmak gerektiği ifade etmişlerdir. Konu Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  

2- Odamız 2.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Üyelerimiz, Yüreğir Sebze Halinde faaliyet gösteren işyerlerinin çoğunun korsan ticaret yaparak 

haksız rekabete neden olduklarını ve yeni yasaya göre mal bildirimi yapmadıklarını dile 

getirmişlerdir. Konu Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

b- Vedat Dalokay Hal Kompleksinde faaliyette bulunan üyelerimiz, elektrik panolarının açıkta 

bırakılması ve çok kolay ulaşılabilir bir yerde olması nedeniyle vatandaşın zarar görebileceğini 

belirterek, elektrik panolarının kolay ulaşılmayacak bir yere taşınması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Konu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

3- Odamız 4.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Üyelerimiz, Keresteciler Sitesinde yapılan asfaltlama sonrasında yolda bazı bozukların kaldığını 

belirterek, yolda bulunan ufak tefek bozuklukların ileride daha da artarak büyüyebileceğini 

belirterek, bozuk yerlerin tamir edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.  

 

- Mobilyacılar Sitesindeki yolların bozuk olması nedeniyle işyerlerinin sıkıntı yaşadıklarını belirterek, 

yapılacak asfaltlama ve yol temizliğiyle yaşanan sıkıntıların sona ereceğini ifade etmişlerdir.  

 

- Üyelerimiz, Mobilyacılar Sitesinin arka tarafında çarpık kentleşmeden dolayı hem çevre kirliliği, 

hem de görüntü kirliliği oluştuğunu, yapılacak olan düzenlemelerle söz konusu bölgenin daha 

düzgün ve temiz bir yaşam alanı haline getirilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir.  

     Konular Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.  

b- Üyelerimiz, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan ara ve yan yol kenarlarındaki 

elektrik direklerinin yanmaması sebebiyle sitelerin içerisindeki sokakların ve ara yolların karanlıkta 
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kaldığını dile getirerek, madde bağımlısı kişilerin sitelerin sokaklarını mesken edindiğini, 

hırsızlıkların çoğaldığını belirtmişlerdir. Keresteciler ve Mobilyacılar 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. 

4- Odamız 8.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz Yenidoğan Mahallesi ve 

civar mahallelerin daha önceleri Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu, daha sonra 

mahkeme kararı ile Sarıçam Belediyesi sınırları içerisine alındığını belirterek, Büyük Toptancılar 

Çarşısında faaliyet gösteren, işyeri açma ruhsatına sahip üyelerimizden Sarıçam Belediyesi, İlçe 

Tarım Müdürlüğü vb. kurumların var olan belgelerinin yenilemelerini istediklerini bildirmişlerdir. 

Üyelerimiz yenilenmesi istenilen belgeler ile ilgili birçok bürokratik işleme tabi tutulacaklarını ve 

tekrar harç ödemek zorunda kalacaklarını dile getirmişlerdir. Üyelerimiz, meydana gelen bu durum 

nedeniyle sorumlu tutulmamaları gerektiğini, söz konusu belge talebinde bulunan kurumların, 

belgelerini önceden Yüreğir İlçesinden temin eden işyerlerinden harç alınmamasını talep etmişlerdir. 

Konu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

5- Odamız 9.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Kocavezir İş Merkezinde faaliyette 

bulunan üyelerimiz, iş merkezinin elektriğinin çok sık kesintiye uğraması nedeniyle işlerinin 

aksadığını ve ani elektrik kesintilerinin makinalarına zarar verdiğini belirterek, sıkıntı yaşadıklarını 

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

6- Odamız 10.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Yağ Camii ve Büyüksaat civarında yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgede 

faaliyette bulunan üyelerimiz, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, restorasyon işlemlerinin 

hızlandırılması ve en kısa zamanda bitirilmesiyle yaşanan sıkıntıların sona ereceğini ifade 

etmişlerdir. Konu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.  

b- Üyelerimiz, son zamanlarda bazı bankaların “kart basım ve gönderim ücreti” kredi kartı taksitlerinin 

tahsilinde “ödeme ücreti”, vezneden hesaba yatırılan para için havale ücreti, hesap işletim ücreti ve 

“kredi kartı bedeli” v.s. nam altında masraflar aldıklarını belirterek, bu konuda Yargıtay’ın ve 

BDDK’nın bu nev’i masrafların alınmaması gerektiği hakkında kararları olmasına rağmen genelde 

bankaların bu paraları tahsil ettiklerini bildirmişlerdir. Konu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu Başkanlığı’na iletilmiştir.  
 

7- Odamız 11.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz, Kızılay Caddesinde 

güzergâhı olan toplu taşıma araçlarının cadde üzerinde aşırı hız yaptıklarını ve çevreyi rahatsız 

edecek şekilde korna çaldıklarını belirterek, cadde üzerinde faaliyet gösteren işyerlerinin mağdur 

duruma düştüklerini bildirmişlerdir. Konu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

8- Odamız 14.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz, Cemal Gürsel Caddesinin 

kaldırımlarının yetersiz ve düzensiz olması, ayrıca caddenin yolunun bozuk olması nedeniyle cadde 

üzerinde faaliyette bulunan üyelerimizin sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, Cemal Gürsel Caddesinin 

kaldırımlarının ve yolunun yapılmasıyla yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. Konu 

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

9- Odamız 16.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: 

a- Üyelerimiz, imar durumu iptal edilen ve kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen yerlerin 

bilinmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kentsel dönüşüm alanlarının bildirilmesini 

istemişlerdir.  

b- Üyelerimiz, Şehir stadının yerinin kent yararına kullanılması ve altının çok büyük bir merkezi 

otopark olarak değerlendirilmesi ve üzerinin yeşil alan olarak düzenlenmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

c- Üyelerimiz, 75. Yıl Orman alanının şahsi tapu alanları üzerine kurulduğunu, söz konusu alan 

üzerinde hak sahibi vatandaşların mağdur duruma düştüklerini belirterek orman alanının imara 

açılmasıyla yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. 

        Konular Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Çukurova Belediyesi Başkanlığı’na 

iletilmiştir. 

10- Odamız 21.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  
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a- Üyelerimiz, Kazım Karabekir Mahallesinde tadilata alınan sağlık ocağının tadilatının bitmiş 

olmasına rağmen hala hizmete açılmadığını ve söz konusu mahallede yaşayan vatandaşların başka 

mahallelerde yer alan sağlık ocaklarından hizmet aldıklarını ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını 

belirterek, Sağlık Ocağının hizmete girmesiyle yaşanan sıkıntıların önleneceğini ifade etmişlerdir. 

Konu Adana Sağlık İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b- Üyelerimiz, otobandan Adana’ya giriş çıkışlarda ve E-5 Karayolu üzerinde bulunan yol aydınlatma 

lambalarının yanmaması nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşandığını belirterek, aydınlatmanın belirli 

saatlerde yapılmasıyla yaşanan sıkıntıların önlenebileceğini bildirmişlerdir. Konu Toroslar Elektrik 

Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

11- Odamız 23.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Üyelerimiz, yoğun olarak üyelerimizin faaliyette bulunduğu Kızılay Caddesinde trafik akışının tek 

yönlü olması, birçok toplu taşıma araçların buradan geçmesi ve süratli hareket etmeleri nedeniyle 

adeta yolda karşıdan karşıya geçmesinin imkânsızlaştığını belirterek, ölümcül kazalardan kıl payı 

kurtulunduğunu, trafik denetimlerinin daha da fazla sıklaştırılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Üyelerimiz ayrıca tek yön trafik akışı nedeniyle Abidinpaşa Caddesinden Kızılay Caddesine geçiş 

imkânı sağlandığını ancak ara sokaklarda araç parkı nedeniyle gidiş-geliş trafiği yapılamadığını, 

sosyal tartışmalara ve ekonomik kayıplara neden olunduğunu dile getirmişlerdir. Konu Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b- Üyelerimiz, Havuzlubahçe Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Büyükşehir Belediyesince 

yapılan yol çalışması sonrası asfaltlama işlemleri eksik bırakıldığını ve esnafların toz bulutu 

içerisinde kaldıklarını belirterek, bu durumun hem satıcıların hem de müşterilerin rahat alış veriş 

yapmalarını engellediğini bildirmişlerdir. Konu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na 

iletilmiştir.  

 

12- Odamız 27.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Üyelerimiz, Kamu Hastaneler Birliğinde yer alan hastaneler ile Üniversite Hastanelerinin medikal 

mal alımlarında 4734 Sayılı Kanuna göre 90 gün içerisinde yapılması gerekli ödemeleri 200-360 

gün gibi sürelerde yaptıklarını bu nedenle üyelerimizin büyük maddi sıkıntı içine girdiklerini 

belirterek, son bir yıl içinde geç ödemelerden dolayı birçok üyemizin ekonomik sıkıntıya girerek 

iflas ettiklerini bildirmişlerdir. Konu Adana İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne 

iletilmiştir. 

b- Üyelerimiz, 4734 Sayılı ihale kanununda sözleşmeye davet bölümünde münferit alımlarda 

sözleşmeye davet süresi 5 gün olarak belirtildiğini, sürenin az olması ve bürokrasi yoğunluğu 

nedeniyle sözleşmeyi imzaya yetişemeyen firmalar için ihale yasağı cezası verildiğini bildirerek, 

münferit alımlarda sözleşmeye davet süresinin uzatılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

c- Üyelerimiz, Kamu Hastaneler Birliğinin açmış olduğu diş protez hizmet alımlarının ihalelerinde 

çok düşük fiyat teklifleri verildiğini, maliyet fiyatının altında teklif verilmesinin ürünün kalitesiz 

olduğunu gösterdiğini belirterek, insan sağlığı açısından büyük sıkıntılara neden olacak bu 

durumun önlenmesi için maliyeti belli olan ürünlerin maliyet bedelinin altında fiyat tekliflerinin 

kabul edilmemesi gerektiğini dile getirmişlerdir.  

 

     Konular Kamu İhale Kurumu Başkanlığı’na iletilmiştir. 

d- Üyelerimiz, Aşkın Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan Kulak, Burun, Boğaz 

polikliniklerinde işitme cihazı için yazılan reçetelerle ilgili olarak hastaları belli firmalara 

yönlendiren firma elemanlarının bulunduğunu belirterek, haksız rekabete ve üyelerimizin sıkıntıya 

girmesine neden olan bu durumun önlenmesi için firma elemanlarının hastane bünyesine 

alınmaması gerektiğini dile getirmişlerdir. Konu Adana Sağlık İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

13- Odamız 29.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Kuyumculuk sektöründe yıllardır 

çözüm bulmayan, stokların değerlemesi yapılırken kullanılan mevcut hesaplama yöntemi, adaletsiz 

olmakla beraber, kayıt dışı ekonominin oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Kayıt dışı çalışmayı 

teşvik eden adeta meşru kılan bu durum her platformda dile getirilmesine rağmen çözüme 

kavuşmamıştır.  Halen devam eden sorunumuz dönemin hükümeti tarafından 24-4-2003 tarihli, 
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4842 sy. Kanunun 5. Maddesi ile V.U.K. 38. Maddesine eklenen bir fıkra ile çözümlenmişti.(4842 

sayılı kanun MADDE 5 – 193 sayılı Kanunun 38. Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir) Sürekli olarak işlenmiş altın alım – satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, 

altın satış tarihindeki İstanbul Altın Borsasında oluşan has altın değeri ile satılan mamulün 

has altın maliyet bedeli arasında oluşan farkı, maliyet bedeline ilave ederler. Söz konusu fark, 

bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi 

bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına 

dâhil edilerek vergiye tabi tutulur. Bu mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ait 

gider ve maliyet unsurlarının sadece ilgili dönemde ayrılan fonu aşan kısmı gider kabul edilir. 

Ancak 5024 sayılı yasa ile bu düzenleme kaldırılmıştır. Vergi konseyi de  çalışmalarında bu 

konunun 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin tekrar getirilmesi ile çözüme kavuşacağını 

tespit etmektedir. Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girecek Yeni TTK ile ülkemizdeki kuyumculuk 

sektöründeki şirketlerin bugüne kadar yalnızca sıkıntı sözcüğü ile ifade edilen durumları, kesinlikle 

mağduriyete ve telafisi mümkün olmayacak sorunlara yol açacaktır. Üyelerimiz talep edilen 

düzenlemenin hazırlanan Gelir Vergisi kanununda ihmal edilmeksizin mutlaka yer alması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Konu Maliye Bakanlığı ile TOBB Kuyumculuk Sektör Meclisi’ne 

iletilmiştir. 

14- Odamız 32.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz, Abidinpaşa Caddesinde 

güzergahı olan toplu taşıma araçlarının cadde üzerinde aşırı hız yaptıklarını ve çevreyi rahatsız 

edecek şekilde korna çaldıklarını belirterek, cadde üzeride faaliyet gösteren işyerlerinin mağdur 

duruma düştüklerini bildirmişlerdir. Konu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

15- Odamız 33.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Çakmak Caddesi, Saydam Caddesi 

ve Pazarlar Caddesinde faaliyette bulunan üyelerimiz seyyar satıcıların kaldırımları işgal etmeleri 

nedeniyle hem vatandaşın hem de işyerlerinin mağdur duruma düştüklerini belirterek, seyyar 

satıcıların kaldırılması ve belli bir bölgede ticari faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir alan tahsisinin 

yapılmasıyla üyelerimizin sıkıntılarının sona ereceğini bildirmişlerdir. Konu Adana Valiliği ile 

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.  

16- Odamız 35.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz, Ulaştırma Bakanlığı 

Karayolu Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 

05.07.2010 tarih ve 8661 sayılı Tarifeli/Tarifesiz Taşıma hakkındaki görüş yazısının 7. Maddesi 

birinci bendinde yer alan “Belediye mücavir alanı” teriminin anlamının şehrimiz İl Trafik 

Müdürlüğünce yanlış anlaşıldığını, üyelerimizce “Belediye mücavir alanı” nın anlamının şehir 

dışından gelen ve belediye mücavir alanı içine giren D2 yetki belgeli araçlarla Belediye mücavir 

alanı içinden şehir dışına giden D2 yetki belgeli araçların “Belediye mücavir alanı” içerisinde 

değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, anlam karmaşası yaşanması nedeniyle üyelerimizin Trafik 

İl Müdürlüğü ile bir çok sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Üyelerimiz Söz konusu anlam 

karmaşasının ortadan kaldırılması amacıyla Karayolu Ulaştırma Genel Müdürlüğünce 7. Maddede 

yer alan “Belediye mücavir alanı” teriminin daha açıklayıcı bir şekilde anlatılacağı, ayrıca 7. 

Maddenin ikinci paragrafında yer alan “Faaliyet alanına uygun yetki belgesi almadan taşıma 

faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince idari 

yaptırım uygulanır” cümlesinde yer alan “idari yaptırım”ın neler olduğunun anlatıldığı bir görüş 

yazısının Odamıza gönderilmesini dile getirmişlerdir. Konu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

17- Odamız 37.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında:  

a- Üyelerimiz, korsan olarak kafe, lokanta gibi yerlerin bulunduğunu belirterek, bu işyerlerinin halkın 

sağlığıyla oynadığını ve haksız rekabete neden olduklarını, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Konu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda İl 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b- Üyelerimiz yaz aylarında yoğunlaşan düğün ve benzeri etkinliklerde ikram edilen yemeklerin 

hijyen kurallarına uygun olmadığını belirterek, toplu zehirlenmelerin önüne geçebilmek için söz 

konusu yemeklerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretim izin belgesine sahip firmalara 

yaptırılarak hijyen kurallarından uzak yerlerde üretim yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Düğün ve benzeri etkinliklerde verilen yiyecek ikramlarının Bakanlığın 

denetimindeki üretim yerlerinde yaptırılmasının hem insan sağlığı için faydalı olacağını, hem de 



 6 

kayıt dışılığı önleyerek ülke ekonomisine fayda sağlayacağını belirtmişlerdir. Konu Adana İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  

  

18- Odamız 40.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: Üyelerimiz, trafik poliçelerinden 

alınan %10 SGK payı olarak sigorta şirketlerinin aldığı primlerden sigorta acentelerine komisyon 

verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Konu Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

19- Odamız 46.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında: 

a- Üyelerimiz, aynı bölgede faaliyet gösteren ve sektörümüzün önde gelen belli başlı firmaların 

denetlediğini belirterek, halk sağlığının korunması amacıyla unlu mamul ve ekmek fırınlarının 

tümünün denetlenmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Konu Çukurova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

b- Üyelerimiz, şehrimizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarının içerisinde ruhsatsız ve kayıtsız (korsan 

diye tabir edilen) işyerlerinin bulunduğunu belirterek, bu durumun haksız rekabete neden olduğunu 

ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Konu Sarıçam Belediyesi 

Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

c- Üyelerimiz, büyük ölçekli firmalarla iş yapan firmalardan ambalaj atık kodu adı altında ruhsat 

istendiğini, ruhsatı almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan başvurularda belli bir 

kotanın altında üretim yapan firmaların ruhsattan muaf olmalarına rağmen, işlem yapan memurların 

mevzuata tam hâkim olmadıklarını belirterek, bürokratik işlemlerle işlerinin uzatıldığını 

bildirmişlerdir. Konu Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

 

     V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

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

olup, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Yazınızda belirtmiş 

olduğunuz meyvede (Turunçgil, sert ve yumuşak çekirdekli ) Salyangoz zararı mücadele yapılmadığı 

takdirde, ilimizde özellikle yetişkin ağaçlardan çok genç fidanlarda meyve kalite ve verimine olumsuz 

etkilemektedir. Bu konuyla ilgili Müdürlüğümüz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik 

elemanları tarafından teknik talimatlar doğrultusunda eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. 

Bahçelerde yapılan survey çalışmalarında kimyasal kültürel mücadele yapılan yerlerde zararın 

ekonomik zarar eşiğini altında olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kuşlar, tarla fareleri ve özellikler limon 

sıçanı başlıca doğal düşmanlarıdır. 

Meyvede Salyangoz ve Sümüklü Böceğe ruhsatlı bitki koruma ürünü ''Metaldehyde %4,%5,%6''etkili 

maddeli zehirli yemlerdir. Kimyasal mücadeleden çok Kültürel mücadele tavsiye edilmektedir. 

Salyangozun ilkbaharda bahçeden toplanıp imha edilmesi ve yabancı ot temizliğine önem verilmesi 

gibi kültürel tedbirle mücadelede önemli rol oynamaktadır” denilmiştir. 

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

olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda: “Keresteciler 

Sitesi, site içi yollarındaki olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Söz konusu yollarda gerekli bakım ve 

onarım çalışması programımız dâhilinde yapılacaktır” denilmiştir. 

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

olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Yazınızda üyelerinizin 

faaliyet gösterdikleri ilçe sınırlarının değişmesi sebebiyle yeni İşletme Kayıt/Onay Belgesi almaları ile 

ilgili olarak tekrardan harç alınmaması konusundaki talepleri bildirilmektedir. 17.12.2011 tarihli ve 

28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 

İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Kayıt Usul ve Esasları başlıklı 6.maddesinin (4) fıkrasında yer alan 

''İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet 

konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini 

kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesini 

aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili 

merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.''hükmü,5996 sayılı 
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Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 35. maddesinin (1) fıkrasında yer alan 

''Bakanlık bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler ve yapılan resmi kontrollerin karşılığı olarak 

ücret alabilir. Hangi faaliyetlerden ve resmi kontrollerden ne miktarda ücret alınacağı her yıl Aralık 

ayında Bakanlıkça belirlenir.''hükmü ve 19.01.2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet 

Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1.maddesinde yer alan ''Genel 

bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,kanunla 

kurulan fonlar,kefalet sandıkları,sosyal güvenlik kuruluşları,genel ve katma bütçelerin transfer 

tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri,il 

özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik,müessese ve işletmeler,özel bütçeli 

kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar,24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi 

kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi,kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu 

banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve 

hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç ''herhangi bir kişi veya 

kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.'' hükmü nedeniyle, Bakanlığımızca yapılan iş ve 

işlemlerden ücret alınmaması durumu söz konusu değildir. Ancak, yukarıda bahsi geçen ve 

Bakanlığımızca 2012 yılı Aralık ayında belirlenmiş olan İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 

2013 Yılı Birim Fiyatları listesinin ''Genel Hükümler'' başlıklı kısmının 1.maddesinde yer alan ''Tüm 

belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.'' hükmü 

nedeniyle, önceden İşletme Kayıt/Onay Belgesi almış, ancak Belediye sınırlarının değişmiş olması 

sebebiyle aynı nitelikteki bu belgelerini değiştirmek zorunda olan işletmecilerden başvuru ücretinin 1/2 

oranında alınması durumu söz konusudur” denilmiştir. 

4- Odamız 10.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 

cevabi yazıda: “ Yağ Camii ve Büyüksaat civarında yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle söz 

konusu bölgede faaliyette bulunan üyelerin sıkıntı yaşadıklarını belirterek, restorasyon işlemlerinin 

hızlandırılması ve en kısa zamanda bitirilmesiyle yaşanan sıkıntıların sona ereceğinin ifade edildiği 

belirtilmiştir. 

 

Söz konusu güzergâhta Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sokak Sağlıklaştırması Restorasyon Uygulaması 

Yapım İşi 11.02.2013 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak başlatılmıştır. Uygulamalar 

cadde ve caddede bulunan sivil mimari örneklerinin dış cephe iyileştirilmesi çalışmaları olarak 

başlatılmış olup, bazı yapıların özünde kaybolmakta olan kimliğinin yeniden yaşatılmasını esas 

almaktadır. Uygulamanın yapıldığı güzergâhın Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde 

bulunması ve proje alanındaki yapıların 1.grup anıtsal yapı olması nedeniyle yapılan çalışmalar insan 

gücü kullanılarak itina ile yapılmakta olup çalışmalar belirli bir süre devam edecektir. Uygulama 

alanında çalışmaların güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi nedeniyle güzergâh araç trafiğine 

kapatılmıştır. Restorasyon çalışmalarımızın tamamlanması ile bölgenin rekreatif fonksiyonlarının 

arttırılması, yaya trafiğinin güçlendirilmesini sağlanarak yerli ve yabancı turistlerin yaya olarak 

gezebileceği, alışveriş yapabileceği, konaklayabileceği bir cadde haline gelmesi planlanmaktadır” 

denilmiştir.  

 

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

olup, İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Kızılay Caddesi esnaflarının toplu taşıma 

araçları nedeniyle sorun yaşadıkları belirtilerek denetimlerin artırılması istenilmektedir. İlimiz 

Alimünif Caddesinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle araç yoğunluğu zorunlu olarak Kızılay 

Caddesi ve Saydam Caddesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Kızılay Caddesinde yoğun araç trafiği 

bulunmakta olup, araç sürücülerinin hız yapamayacakları değerlendirilmektedir. Ayrıca bölgede 

faaliyet gösteren toplu taşıma araç sürücülerinin gereksiz klakson kullanmamaları hususunda 

kooperatif yöneticilerine uyarılar yapılmış olup denetimler artırılacaktır” denilmiştir. 

 

6- Odamız 14.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda: “Cemal 

Gürsel Caddesi kaldırımlarının yetersiz ve düzensiz olduğu, yol asfaltının da bozuk olduğundan 

bahsedilmekte olup bu düzensizliklerin giderilmesi talep edilmektedir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaş dilek ve şikâyetleri Belediyemiz yetkililerince dikkate 

alınmakta, uygun bulunan öneriler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Cemal Gürsel Caddesi yol ve 
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kaldırım düzenlemesi için Belediyemizce çalışma başlatılmış olup, söz konusu iş ihale aşamasındadır. 
Her hangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 2013 yılı performans programımız dâhilinde 

tamamlanacaktır” denilmiştir. 

 

7- Odamız 16.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’ndan gelen 

cevabi yazıda: “5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 5998 sayılı kanunu ile değişik 73. maddesi,5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2012 Tarih ve 58 

Sayılı Kararı ile İlimiz, Çukurova İlçesi, Göl (Tapuda Karalar Bucağı) Mahallesi, Seyhan İlçesi, Fatih 

(Tapuda Döşeme) Mahallesi ve Yüreğir İlçesi, Sinanpaşa (Karşıyaka) Mahallesi Kentsel Dönüşüm 

Alanı olarak ilan edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.02.2011 Tarih ve 76 Sayılı kararı ile 

İlimiz Seyhan İlçesi Ziyapaşa ve 200 Evler Mahalleleri, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 12.06.2013 

Tarih ve 136 Sayılı Meclis Kararı ile de İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Girişim Proje Alanı 

olarak ilan edilmiş. 

15.06.2012 tarih ve 95 Sayılı Meclis Kararı ile Sinanpaşa Mahallesi'nin Kentsel Dönüşüm Alan 

sınırları Akıncılar Mahallesi'ne kadar genişletilmiştir.17.12.2009 tarih ve 152 sayılı Meclis Kararı ile 

12.04.2013 tarih ve 101 sayılı Meclis Kararı ile Fatih (Tapuda Döşeme) Mahallesi'nin alan sınırları 

genişletilmiştir olup bu alanlar ile ilgili çalışmalar, idarenin sorumluluğunda yürütülmektedir” 

denilmiştir. 

8- Odamız 21.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “ Üyeleriniz, Kazım Karabekir Mahallesinde 

tadilata alınan sağlık ocağının tadilatının bitmiş olmasına rağmen hala hizmete açılmadığını ve söz 

konusu mahallede yaşayan vatandaşların başka mahallelerde yer alan sağlık ocaklarından hizmet 

aldıklarını ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Sağlık Ocağının hizmete girmesiyle yaşanan 

sıkıntıların önleneceğini ifade etmişlerdir. Konu Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilmiştir” denilmiştir. 

9- Odamız 32.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Abidinpaşa Caddesi esnaflarının toplu taşıma 

araçları nedeniyle sorun yaşadıkları belirtilerek denetimlerin artırılması istenilmektedir. İlimiz 

Abidinpaşa Caddesinde yoğun araç trafiği bulunmakta olup, toplu taşıma araç sürücülerinin hız 

yapamayacakları değerlendirilmektedir. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren toplu taşıma araç 

sürücülerinin gereksiz klakson kullanmamaları hususunda kooperatif yöneticilerine uyarılar yapılmış 

olup denetimler artırılacaktır” denilmiştir. 

10- Odamız 35.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden 

gelen cevabi yazıda: “Bilindiği üzere; 5216 ve 5393 sayılı yasalar Büyükşehir Belediyeleri ve diğer 

belediyelere şehir içi taşımalarla ilgili düzenleme yapma konusunda bir kısım yetkiler vermektedir. Bu 

yetkiler çerçevesinde, belediye sınırları içersinde bulunan yerleşim yerleri ile şehir merkezi arasında, 

ilgili belediyeye ait taşıtlar veya belediye tarafından yetkilendirilen özel halk otobüsleri ile taşıma 

hizmeti verilebilmektedir.  

     Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (jj) bendinde yer alan; ''Şehir içi: 

Bir şehrin belediye sınırları ile mücavir alanının toplamında oluşan alanı,'' tanımı, 23.10.2012 tarih ve 

28450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik'in 2 nci maddesiyle,''Şehir içi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,'' olarak 

değiştirilmiştir. 

     Belediye sınırları dışındaki yerleşim yerlerinden şehir merkezine veya aksi yönde yapılacak yolcu 

taşımaları 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına girmekte 

olup, bu taşımaların Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına uygun yetki belgesine sahip gerçek 

ve tüzel kişilerce yapılması gerekmektedir. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesi türlerinden taşımanın kapsam ve niteliğine 

uygun bir yetki belgesi almadan şehir dışına/dışından yolcu taşımacılığı yapanlara 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanununun 26/a maddesi gereğince işlem yapılmakta ve idari para cezası 

düzenlenmektedir” denilmiştir. 
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11- Odamız 37.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Korsan olarak faaliyet 

gösteren kafe, lokanta vb. yerlerin çoğaldığı, bu işletmelerin halkın sağlığıyla oynadığı ayrıca haksız 

rekabete neden oldukları belirtilerek denetimlerin sıklaştırılması talep edilmektedir. Gıda 

işletmelerinin resmi kontrolleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 

kapsamında gerçekleştirilmekte olup aynı Kanunun 30.maddesi ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 

kapsamında gıda işletmelerinin yetkili İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri durumunda kayıt 

işlemleri yapılmaktadır. Gıda işletmelerine 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve 

onay belgeleri 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Hijyeni 

Yönetmeliği, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin 

Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ve 17/12/2011 

tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair 

Yönetmelik kapsamında verilen belgelerdir. Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan 

kaldırmamaktadır. Müdürlüğümüzce 2012 yılında 1.740 adet ve 2013 yılı başından günümüze kadar 

1.238 adet toplu tüketim faaliyeti gösteren işletmenin kayıt işlemleri yapılmıştır. Kayıt işlemlerini 

yaptırmaksızın faaliyet gösteren gıda işletmeleri hakkında 5996 sayılı Kanunun 41.maddesi gereği 

idari para cezası uygulanmaktadır. 

     Gıda işletmelerinin resmi kontrolleri geçmiş yıllara kıyasla daha da artırılmış olup 2011 yılında 7.154 

adet olan denetim sayısı 2012 yılında 22.308 adet ve 2013 yılı başından günümüze 14.272 adet olarak 

gerçekleştirilmiş, bu kapsamda uygulanan idari yaptırım kararı sayıları da artırılmıştır. Resmi 
kontrollerde Bakanlığımızın 174 alo gıda hattına yapılan şikayetler önemle dikkate alınmakta olup, 

rutin denetimlerde tespit edilemeyen işletmeler hakkında yapılacak şikayetler resmi kontrollerin 

etkinliğini artıracaktır” denilmiştir. 

 

12- Odamız 40.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gelen cevabi yazıda:“Trafik sigortası poliçelerinden 

alınan Sosyal Güvenlik Kurumu payından acentelere komisyon ödemesi yapılması talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki gibidir. ''(1) Sigorta 

branşları itibarıyla uygulanacak komisyonlar, sigorta şirketleri ve acenteleri arasında serbestçe 

belirlenir. Ancak, komisyonlara ilişkin olarak ilgili mevzuatında özel hükümler bulunan sigortalarda 

kendi hükümleri geçerlidir. (2) Sigorta şirketleri ile acenteler arasında yapılacak acentelik 

sözleşmelerinde komisyonun genel çerçevesi belirlenir. Sözleşmede belirlenmemiş bulunan komisyon 

ve ek komisyonlar ile ilgili esaslar ise sigorta şirketlerince acentelere duyurulur.'' Bu kapsamda, 

acentelik komisyonlarına ilişkin hükümler sigorta şirketi ile sigorta acentesinin serbest iradelerine göre 

acentelik sözleşmeleri ile belirlendiğinden, konuya ilişkin olarak Müsteşarlığımızca yapılabilecek 

herhangi bir işlem bulunmadığı kanaatine varılmıştır” denilmiştir. 

 

13- Üyelerimizden gelen talep üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilen yazıda: “Malumunuz olduğu 

üzere Adana il ve ilçelerindeki devlet okullarının öğrenci kıyafetleri Odamıza kayıtlı konfeksiyon 

imalatçısı firmalar tarafından üretilmektedir.  

 

       Söz konusu üyelerimizden gelen taleplerde, Sayın Milli Eğitimi Bakanımızın Burdur'da yapmış olduğu 

''Devlet okulları velilerinin %60 oranı ile alacağı kararla tek tip kıyafet giyebileceği'' beyanatının Milli 

Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanmış olmasına rağmen, okul müdürlerinin kendilerine 

yazılı bir talimat gelmeden hiçbir şekilde hareket edemeyeceklerini belirtmelerinden dolayı 

mağduriyet yaşadıkları ifade edilmektedir. Bir çok okulda kıyafet ile ilgili tercihler anketle belirlenmiş 

olmasına rağmen yazılı talimatın gecikmesinden dolayı 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına 

kıyafetlerin üretiminin yetişemeyeceği, bu durumun hem veli, hem de üretici firmalar açısından büyük 

sıkıntı oluşturacağı aşikardır. Bu çerçevede Sayın Bakanımızın açıklamaları ışığında devlet okullarına 

okul kıyafeti ile ilgili talimat yazısının gönderilmesi hususunda gereğini arz ederiz” denilmiştir.  

 

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Yazınız incelenmiş konuyla ilgili iş ve işlemler 

okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı kılık ve kıyafetlerine dair Yönetmelik hükümlerine göre 

yürütülmektedir” denilmiştir. 



 10 

   

   

                    VI - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri’de yapılan “TÜRKAK Danışma Kurulu Toplantısı”na                

Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN, 

2- 19-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılan “Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Projesi 

Konsorsiyumu Olağan Toplantısı”na Avrupa Birliği Memuru Berna ÖVÜL, 

3- 26 Haziran 2013 tarihinde Adana Anemon Otel’de yapılan Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma 

Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet 

ŞEKER,  

4- 26-28 Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun’da yapılan “Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Koordinasyon 

Toplantısı”na Dış İlişkiler Müdürü Alpar BAYKOZİ, 

5- 28 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan “TOBB Emekli Sandığı Olağan Genel Kurulu”na Genel 

Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN, 

6- 29 Haziran 2013 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Unlu Mamuller 

Sektörünün Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıya 46. Grup Meslek Komitesi Üyeleri,   

 
7- 05 Temmuz 2013 tarihinde İlbank Adana Bölge Müdürlüğü’nde yapılan “Çevre Düzeni Planı 

Toplantısı” na Meclis Üyesi A. Naim ÇETİN,  

8- 09 Temmuz 2013 tarihinde yapılan “İkinci İl Koordinasyon Kurulu” toplantısına Genel Sekreter Ahmet 

NEVRUZ,  

9- 12 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da yapılan “TOBB Akdeniz Odaları ve Borsaları İstişare Toplantısı” 

na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

10- 20 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da yapılan “Gümrük ve Ticaret İşletmeleri A.Ş. Genel Kurul 

Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

11- 23 Temmuz 2013 tarihinde yapılan “Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Mali Destek Programı 

Öncelik Alanları İstişare Toplantısı” na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

12-  23 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından DSİ 6.Bölge Müdürlüğü’nde yapılan  

“Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi” konulu toplantıya 41. Grup Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri,  

13- 24 Temmuz 2013 tarihinde Adana Valiliğinde yapılan “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2013 Yılı 

3.Olağan Toplantısı” na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

14- 29 Temmuz 2013 tarihinde Odamızda yapılan Adana ABİGEM A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

15- 31 Temmuz-01 Ağustos 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “TOBB 69.Genel Kurulu” na Meclis 

Başkanı Tarkan KULAK, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Kurul Delegeleri ile 

Genel Sekreter Ahmet NEVRUZ, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü Erhan YENER, Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Memuru Yusuf TOPRAK katılmışlardır. (Oda ve Borsaların delegelerinin tek aday 

olarak destek verdiği M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU yeniden TOBB Başkanlığına seçilmiş olup, ATB 

Meclis Başkanı Şahin BİLGİÇ TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu Başkanımız Atila 

MENEVŞE Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığına, Meclis Üyemiz Halil AVCI Ticaret Odaları 

Konsey yedek üyeliğine, ADASO Başkanı Sayın Zeki KIVANÇ TOBB Yönetim Kurulu Yedek 

Üyeliğine seçilmişlerdir.) 

 

    VII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 21 Haziran 2013 tarihinde Anadolu Girişimci İşadamları Derneği organizasyonu ile Adana’da yatırım 

ve işbirliği imkânlarını artırmak üzere Parlamenter Mohammad İRFAN’ın başkanlığındaki Hintli 

İşadamları Heyeti ile Odamızda bir toplantı düzenlenmiştir.  

2- 27 Haziran 2013 tarihinde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Nguyen Tuan QUANG’ın 

katılımlarıyla “Vietnam-Türkiye Semineri” düzenlenmiştir. 
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3- 28 Haziran 2013 tarihinde KOSGEB Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Türk Ekonomi Bankası ve 

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nde başarılı olan 

kursiyerler için sertifika töreni düzenlenmiştir. 

4- 02 Temmuz 2013 tarihinde Odamız ve Deloitte işbirliğiyle “Varlık Barışı ve E-Fatura Mevzuatı” konulu 

bir toplantı düzenlenmiştir. 

 

VIII - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 18 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

Demokrat Parti İl Başkanı Fatih KÖYLÜ, 

2- 19 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Fethi KAMIŞLI,  

3- 20 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk SAKARYA ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

4- 21 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere  

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Adem ERSOY ve  M.H.P Adana Milletvekili 

Seyfettin YILMAZ, 

5- 24 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

C.H.P Adana Milletvekili Ümit ÖZGÜMÜŞ ve Oto Galericiler Odası Başkanı Mehmet GÜVELOĞLU, 

6- 27 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

C.H.P Adana Eski Milletvekili Hulusi GÜVEL, 

7- 28 Haziran 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak üzere 

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tansel ÜN ve İcra Kurulu Üyeleri, Çukurova Medikalciler Derneği 

Başkanı Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantepliler Derneği Başkanı Osman 

KAPLAN ve KOSGEB Müdürü Hamit SUCU, 

8- 01 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Adana Genç İşadamları Derneği Başkanı Tamer GÜLCAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu 

Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Seyfettin ALPAT ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

9- 02 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Vergi Müfettişleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Cumali POLAT, 

10- 08 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Güney İlleri Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr.Halit ATİK ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr.Halis BAYRAK, 

11- 10 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere ADSİAD Başkanı Süleyman SÖNMEZ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

12- 11 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere İŞ-KUR Müdürü Haşim MEYDAN, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Behçet HOMURLU, Adana 

Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr.M.Kemal ATİLLA, Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar 

Federasyonu (BPW) Adana Kulübü Başkanı Ayça KATLAV ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Bekir SÜTÇÜ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

13- 16 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Kızılay Başkanı Ramazan SAYGILI ve Yönetim Kurulu Üyeleri, C.H.P İl Başkanı Orhan 

SÜMER ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 

ÇALIŞKAN, Adana Güçbirliği Vakfı Başkanı Prof.Dr.Hamit SERBEST ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

ÜSAM Yönetim Kurulu Başkanı Fırat KARALI ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

14- 18 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Türk-Japon Halkları Dostluk Derneği Başkanı Duran YERGÖK, Aladağ Belediyesi Başkanı 

Yusuf BAŞ ve Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki GÜRKAN, 

15- 19 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere AK Parti Adana Milletvekili Fatoş GÜRKAN, 
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16- 22 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Adana Valisi Hüseyin Avni COŞ, 

17- 23 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü ERDİNÇ, 

18- 24 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin AŞUT ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

19- 29 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şahin BİLGİÇ, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 

Remzi ERDOĞAN, Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hamza CELEPOĞLU, TSE Bölge 

Koordinatörü Uğur ÖZDENİZ ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni ALDIRMAZ, 

20- 05 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere AK Parti Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, 

21- 06 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Seyhan Belediyesi Başkanı Prof.Dr. Azim ÖZTÜRK ve ATO Meclis Eski Başkanı Dr.Erçin 

ÇITIRIK, 

22- 14 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere ABD Adana 2.Konsolosu James Micheal SAXTON-RUIZ, 

23- 14 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali SELAMET, 

24- 16 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’yi yeni görevinde kutlamak 

üzere Vergi Dairesi Başkan Vekili Recep YAVUZ  ile Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Kamil KURT 

makamlarında ziyaret etmişlerdir. 

 

 

   IX - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 25 Haziran 2013 tarihinde Meclis Başkanı Tarkan KULAK, Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu makamında 

ziyaret etmişlerdir.  

2- 22 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki KIVANÇ’ı ve Adana Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Muammer ÇALIŞKAN’ı makamlarında ziyaret etmişlerdir.  

 

 

 

 


