
 1 

YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

( 17.09.2013-21.10.2013 ) 

 

 
    Sayın Meclis Üyeleri, 

 

    Oda Meclisimizin 31 Ekim 2013 tarih ve 6 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 17 Eylül 2013 - 21 Ekim 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren 

çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

          Saygılarımızla, 

         Yönetim Kurulu 

 

                        I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

    17.09.2013-21.10.2013 tarihleri arasında Odamıza; 

          

(128) yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                                   

(475) üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

    (75) üyenin kaydı silinmiştir. 

 

         21.10.2013 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 28.290 
 
                     

 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, 30 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan  

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 ile ilgili alımlar 

tamamlanmış olup, eğitimlere proje takvimine uygun olarak başlanmıştır.)  

5- Odamız üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

6- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın restorasyonuna yönelik çalışmalarımız, (Restorasyon 

tamamlanmış olup, geçici kabulde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.)  
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7- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve destek ziyaretlerimiz devam 

etmektedir. 

8- Oda aidatlarının 2. Taksit dönemi tahsilatları başlamış olup devam etmektedir.  

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

girişimlerimiz (Büyükşehir Belediyesine dava açılmıştır.) devam etmektedir.  

        

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- ABD’nin Fort Bend Ticaret Odası ile Odamız arasında,  

• Ekonomi ve Ticaret (İthalat, İhracat ve İmalat) 

• Eğitim ve Öğretim 

• Çevre Koruma  

• Kültürler Mübadelesi 

• Her iki tarafın da ortak çıkarlarının olacağını düşündükleri her alanda ve bu hedeflere 

ulaşmak amacıyla,  “Kardeş Oda Protokolü” imzalanmıştır.  

2- Odamızı özellikle yeni organ üyelerimize tanıtmak amacıyla hazırlanan “Yönetici Rehberi” 

bastırılarak, Meslek Komitesi ve Meclis üyelerimize dağıtılmıştır.  

3- 05 Ekim 2013 tarihinde Odamızca restorasyonu yaptırılan tarihi binamızın açılışı, Başbakanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Adana’da katıldığı toplu açılış töreninde gerçekleştirilmiştir.  

4- 10 Ekim 2013 tarihinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İl Delegeliği Seçimi yapılmıştır. 

5- İkinci aidat dönemine girilmiş olması sebebiyle, yapılacak tahsilatların artırılması adına hazırlatılan 

aidat dönemi hatırlatma afişleri ilin görünür noktalarına asılmıştır.    

 

  IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI :  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından 

değerlendirilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1-   Odamız 2. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz, yeni yürürlüğe giren 5957 Sayılı Hal 

Yasasıyla uygulamaya konulan internet üzerinden Hal Kayıt Sisteminin üyelerimiz tarafından 

kullanımının zorunlu olduğunu, Üyelerimiz tüm işlemleri internet üzerinden yaptıklarını ve internet 

bağlantılarının yavaş olması nedeniyle işlerinin aksadığını belirterek, Vedat Dalokay Hal 

Kompleksinde internet bağlantı hatlarının fiber internet olarak altyapısının yapılmasıyla yaşanan 

sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. 

Konu, Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

2-   Odamız 5. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a. Üyelerimiz, 01.01.2014 tarihinden itibaren gelişimi ve modernizasyonu tamamlanamayan 

mezbahanelerin kanun gereği kapatılacağını belirterek, şehrimizde yer alan ve Büyükşehir 

belediyesine ait mezbahane ile ilgili olarak Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili 

üyelerimize bilgi verilmesini talep etmişlerdir.  

      Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

b.  Grubumuza dahil üyelerimiz, özellikle tavukçuluk ve tavuk döner satışı yapan bazı işyerlerinin 

ruhsatsız, merdiven altı işletmeler olduğunu, özellikle tavuk döner satışının bakkal önlerinde 

bunun halk sağlığını olumsuz etkilediğini ve haksız rekabete neden olduğunu belirterek, yapılan 

denetimlerin sıklaştırılmasıyla yaşanan sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. 

c.  Üyelerimiz, kırmızı et ile ilgili üretim ve satış faaliyetinde bulunan bazı işyerlerinin ruhsatsız 

olduklarını, kaçak kesimler yapıldığını, faturasız, veteriner onaysız ve hijyen şartlarına uymayan 

etler üretilip satıldığını belirterek, söz konusu işyerlerinin halk sağlığını olumsuz etkilediklerini,  

haksız rekabete ve vergi kaybına neden olduklarını dile getirmişlerdir. 

 

                                        Konular, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
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3-    Odamız 8., 21., 46. Grup Meslek Komiteleri Toplantılarında: Üyelerimiz, kanunla yürürlüğe giren 

yazar kasa pos cihazlarının kullanımı hususunun gıda sektöründe sıkıntıya neden olduğunu, 

cihazların henüz piyasada rekabetçi fiyatlarının oluşmadığını, bu cihazları üreten ve kullanıma sunan 

bir, iki banka ve bir firmanın mevcut olduğunu belirterek, 200-250 TL. bedelle temin edilebilecek 

cihazın 1.600 TL. bedelle satıldığını ifade etmişlerdir. Üyelerimiz bu nedenle yüksek yatırım 

maliyetlerinden sektörlerinin korunması için ilgili yasanın yürürlük süresinin uzatılması gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

4-    Odamız 11. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz, Kuzey Adana’dan Metal İşleri Yeni 

Sanayi Sitesine yapılan belediye otobüs ring seferlerinin yetersiz kaldığını belirterek,  her gün 

ortalama 5000-6000 kişinin giriş çıkış yaptığı siteye otobüs ring seferlerinin artırılmasıyla yaşanan 

sıkıntıların sona ereceğini bildirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.   

5-   Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz, Türkiye’nin her tarafı için Bina 

İnşaat Tip Yönetmeliğinin aynı olmasını desteklediklerini, ancak Bölgemizin iklim şartları nedeniyle 

Yönetmelikte yer alan bazı maddelerin tadil edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yönetmelikte 

açık çıkmalar için yoğunluk alanının %15 oranının korunması, bina girişindeki alanın minimum 30 

mt. olarak korunması, merdiven ve sahanlık alanlarının emsal alan dışında tutulması gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

Konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.   

6- Odamız 18. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl 

ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün 

idarelerde; 

1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranı, 

2- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranı, 

3- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranı, 

4- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranı, 

5- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranı,  

6- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranı,  

7- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına 

ilişkin ağırlık oranı, katsayıları ihale öncesi belirlenmediğinden Genel endeks kullanılarak fiyat farkı 

ödemesi yapılmaktadır. Bu işlem inşaat işleri bünyesine giren malzemelerin fiyat artışını 

karşılamamaktadır. 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 

uygulanmıştır. 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 kullanarak fiyat farkı ödemesi 

yapmaktadırlar. Genel Endeks yukarıda bahsi geçen tüm malzemelerin artışlarını inşaat girdisi 

oranlarında karşılamadığından, Yükleniciler mağdur olmaktadırlar. 88/13181 sayılı kararname 

esasları doğrultusunda 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 önleyeceğini dile getirmişlerdir.  

Konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.   

7-    Odamız 19. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz, minibüs türü toplu taşıma araçlarına 

engelli rampalarının konulması şartı getirildiğini, bu genelge ile ilgili olarak minibüs tipi toplu 

taşıma araçlarına engelli rampası konulmasının imkansızlığının Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, TSE Başkanlığı ve Otomotiv Sanayi Derneği ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonunca bir çok toplantıda dile getirildiğini belirterek, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında 

Kanunun geçici 3 ncü maddesi kapsamında bir değişiklik yapılması halinde yaşanan sorunların sona 

ereceğini bildirmişlerdir.  

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

8-   Odamız 21. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Üyelerimiz Şehrimizin gözde yerlerinden biri 

olan Optimum AVM, Hilton Oteli ve Sheraton Oteli civarında özellikle Hilton Oteli kavşağında yer 
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alan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan mezbele yerlerin kaldırılarak düzenlenmesi gerektiğini 

belirterek, söz konusu bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin mağduriyetlerinin sona erdirilmesi için 

Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunulmasını dile getirmişlerdir. 

       Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Yüreğir İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

9- Odamız 32. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a. Üyelerimiz, Otoban Doğu çıkışında D-400’e varmadan önceki kavşağın çok kasisli, dar olması ve 

Mahalleden de kontrolsüz bağlantısı olması nedeniyle bir çok trafik kazası meydana geldiğini 

belirterek, söz konusu yolun düzeltilmesiyle trafik kazaların önüne geçilebileceğini bildirmişlerdir. 

                                  Konu, Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b. Ceyhan yolu üzeri 8. km. 4406 sokakta faaliyette üyelerimiz yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı 

yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Üyelerimiz, yolun asfaltlanmasıyla yaşanan sıkıntıların sona 

ereceğini bildirmişlerdir.  

Konu, Yüreğir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

10- Odamız 34. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a. Üyelerimiz, akaryakıt dağıtımı için bekleyen tankerlerin çok fazla bekletildiği ve ana dağıtım 

firmalarının tankerlerinin sıra gözetmeksizin ön sıralara alınması nedeniyle üyelerimizin büyük 

sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Ataş rafinerisinde bulunan diğer Petrol Ofisi ve Opet gibi 

firmaların da aynı hizmeti verdiklerini ve herhangi bir sıkışıklık gözlenmediğini bildirmişlerdir. 

Üyelerimiz, Ataş rafinerisinde akaryakıt alınması sırasında ana dağıtım şirketlerinin bayilerine 

öncelik tanınması ile iş ve işlemlerin daha süratli bir şekilde yapılmasıyla mağduriyetlerinin sona 

ereceğini dile getirmişlerdir. 

Konu, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Akaryakıt Dolum Tesisleri’ne iletilmiştir. 

b. Üyelerimiz, bankaların pos makinelerinden kesilen komisyon ücretlerinin çok fazla olduğu, 

akaryakıt sektöründeki kar marjlarının düşük olmasının da göz önünde bulundurularak komisyon 

ücret oranlarının daha makul seviyelerde alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

11- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin 

10.07.2013 tarih ve 2013 / 195 sayılı ve özetle “5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Geçiçi 3. 

Maddesi gerekçe gösterilerek, ilimizde bulunan tüm toplu taşıma araçlarının tip onayı yönetmeliğine 

uygun olarak Engelliler için erişilebilir hale getirilmesi, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen araçlar 

için gerekli uygunluk belgesi, çalışma ruhsatı ve özel izin belgelerinin verilmemesi ve araçların 

kontrole tabi tutulması”nı amir kararının iptalinin ve yürütmesinin durdurulması için İdare 

Mahkemesi nezdinde Odamızca girişimde bulunulmasını talep etmekteyiz. Meslek Grubumuza 

mensup üyelerimize ait yaklaşık 4000 aracın hiçbirinde bu teknik şartları sağlayacak teknik donanım 

bulunmamaktadır. Bu araçların karara uygun dönüşüm ve ekipman montajını sağlayan Adana’da ve 

Türkiye’de bir firma bulunmamaktadır. Yani karar üyelerimizden fiilen imkânı olmayan bir 

dönüşümü talep etmektedir. Üstelik bu araçların engelliler kanununa uygun tip ve ekipmanla montajı 

biz kullanıcıların değil, imalatçıların yükümlülüğüdür. Bu araçların alınması için ödenen sermaye ve 

yatırım maliyeti çok yüksektir. Bu gibi yasa ve kararların yürürlüğü için uygun bir müddet verilmesi 

ve üreticilerin bu yasaya uygun araç imalinin sağlandıktan sonra biz nihai kullanıcıların bu 

araçlardan satın alması ve kullanması talep edilmelidir. İşbu durumda meslek mensubu üyelerimiz 

karar gereği yükümlülük altına girmiş olup bu yükümlülüğü yerine getirme imkânları fiilen ve maddi 

yönden mümkün olmadığı ve mevzuata aykırı şekilde işlerini yürütmeye ya da işlerini terk etmeye 

zorlandığı ifade edilmiştir. 

                               Konu, Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

 

 

     V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

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

olup; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen cevabi yazıda: “ Çay İhtisas Gümrüğü hakkındaki 

talep Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir” denilmiştir. 
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2- Odamız 10.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen cevabi yazıda: “'Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununda'' değişiklik yapılması hususu odalarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kültür ve 

Turizm Bakanlığına iletilmiş olup, adı geçen Bakanlıktan alınan 17.05.2013 tarih ve 96322 sayılı yazı 

ekte gönderilmektedir. Birliğinize üye odalardan muhtelif tarihlerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu'na istinaden umuma açık işletmelerde çeşitli meslek birliklerince yapılan uygulamalardan 

dolayı mağduriyetler yaşandığı hususunda ve meslek birliklerince ortak lisanslama çalışması 

yapılması önerilerine dair yazılar gönderildiği; Odalarınızın üyeleri olan iş yeri sahiplerinin 

mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gereğinin yapılması talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına 

alınmış olup, Kanunun amacı, fikir ve sanat eselerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra 

eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile 

filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri 

üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını 

düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler Kanunu'na göre eserler üzerinde, eseri meydana getiren eser 

sahipleri ile bağlantılı hak sahibi olan icracı sanatçıların, fonogram yapımcıları, film yapımcıları ve 

radyo ve televizyon kuruluşları manevi ve mali haklara sahiptir. Bu çerçevede eser sahipleri ve 

bağlantılı hak sahipleri meydana getirdikleri eserlerin kullanımı ve iletimi hakkında münhasıran hak 

takibi yapabilecekleri gibi verecekleri yetki belgesi ile söz konusu hak takibini meslek birlikleri 

aracılığıyla da yaptırabilirler. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kurulan meslek birlikleri, üyelerinin ortak 

çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi ile alınacak ücretlerin tahsilini ve 

hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.5846 sayılı Kanunun 42/A 

maddesinde meslek birliklerinin yükümlülükleri sayılmış olup bu maddenin birinci fıkrasının üçüncü 

bendi gereğince meslek birlikleri, üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri 

gelirleri, dağıtım planlarına uygun olarak hak sahiplerine dağıtmakla yükümlüdürler. 

Bu bağlamda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ''Umuma açık mahallerde eser, icra, 

fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar'' başlıklı 41inci 

maddesinin birinci fıkrası ''Giriş ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, 

yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 inci maddeye uygun sözleşme yaparak hak 

sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak 

ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar'' hükmünü amirdir.Söz konusu hüküm gereğince 

eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların her ne suretle olursa olsun umuma açık mahallerde 

kullanılması veya umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser, icra, fonogram, yapım ve 

yayınlar üzerinde hak sahibi olan eser sahipleri, icracı sanatçılar fonogram yapımcıları,film 

yapımcıları ve radyo televizyon kuruluşları veya bunların üyesi oldukları meslek birlikleriyle bu 

kullanımlara ilişkin sözleşme yapmak ve bedel ödemekle yükümlüdürler. 

Her bir meslek birliği hak takibi yapmak amacıyla üyelerinden aldıkları yetki belgeleri ile hareket 

etmekle ve bu çerçevede belirli bir repertuarı temsil etmektedirler. Kanunun 41inci maddesi uyarınca 

meslek birlikleri tarafından, repertuarlarında bulunan eserlerin lisanslama bedellerine ilişkin, faaliyet 

gösterdikleri sektörlerde; yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve 

yayınların kullanımından veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin yıllık olarak belirlenen 

tarifeler tespit edilmekte ve bu tarifeler her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden 

ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığımıza bildirilmekte ve 

kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Onuncu ayda tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu 

ayın sonuna kadar, meslek birlikleri veya kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşları tarafından bu 

tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaşma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir. 

Meslek birliklerince belirlenen tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı 

yoluna başvurabilmektedirler. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, hak sahiplerinden izin 

almaksızın müzik kullanımı ve iletimi yapan işyeri ve işletmeler hakkında hak sahiplerinin şikayeti 

üzerine cezai ve hukuki işlemler yapılması, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması 

ve/veya bu işletmelere karşı tazminat davası açılması mümkün bulunmaktadır. 
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Ayrıca bu hukuki sürece ek olarak söz konusu işyeri veya işletmeler ile meslek birlikleri arasında 

uzlaşma yoluna gidilmesi ve bu çerçevede eserin kullanımı veya iletimine ilişkin bir bedel belirlenerek 

taraflar arasında sözleşme yapılması mümkündür. 

Tarafların uzlaşmaya varması neticesinde hak sahiplerine ödenen bedelin cezai niteliği söz konusu 

değildir. Zira taraflar arasındaki ilişki lisanslama sözleşmesi niteliğinde olup; alınan bedel eser ve 

bağlantılı hak sahiplerinin eserinin kullanımına ilişkindir. 

Bununla birlikte, meslek birliklerinin umumi mahallerde yürüttükleri lisanslama çalışmalarında 

birtakım sorunlar ortaya çıktığı ve günün değişen koşulları ve gereksinimleri karşısında meri 

mevzuatta birtakım değişikliklerin yapılması gerektiği göz önüne alınarak mevcut uygulamada ortaya 

çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, kullanıcıları temsil eden 

meslek örgütleri ile meslek birliklerinin görüşleri alınarak hazırlanan ''Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı'nda meslek birliklerinin etkin ve 

şeffaf işleyişinin temin edilmesi ve kullanıcıların lisanslanmasına yönelik sorunların çözüme 

kavuşturulması amaçlarıyla yeni düzenlemeler öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanun Taslağında tarife bedellerinin görüşülüp karar bağlanması amacıyla tahkim süreci 

öngörülmüş olup; tarifelerin uluslararası uygulamalar ile ülkemiz ekonomik koşullarına uygunluğunun 

denetlenerek kesin şekilde karara bağlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yine söz konusu 

taslakta, birden fazla meslek birliğinden izin alma zorunluluğunun yarattığı sıkıntıları bertaraf etmek 

amacıyla tek noktadan lisans almaya yönelik hükümlere yer verilmiştir. Kanun Taslağı ile ayrıca; 

umuma açık mahal işletmecilerinin uyarı olmaksızın ceza ve hukuk davalarıyla karşı karşıya 

kalmalarının önlenmesi ve yasal kullanım konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla bir 

sertifikasyon sistemi oluşturulması planlanmaktadır” denilmiştir. 

3- Odamız 20.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda: “Karasoku 

Mahallesi 28006 sokağın tek yön olması talep edilmektedir. Karasoku Mahallesi 28006 sokağın (6 sk.) 

tek yön olması talebi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülmüş ve uygun 

olmadığına karar verilmiş olup, bahse konu sokakta 08.00-18.00 saatleri arasında durmak ve park 

etmek yasak kararı alınmıştır. Söz konusu bölgede gerekli trafik işaret levhaları mevcuttur” denilmiştir. 

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

olup, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen cevabi yazıda: “Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) işlemlerin çok uzun sürmesi konusunu içeren ilgide 

kayıtlı yazınız incelenmiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde; TİTUBB sisteminde yapılmakta olan firma, belge ve ürün kayıt işlemleri 

iş yoğunluğu ve talebe göre 3 ile 7 iş günü içerisinde incelenmektedir” denilmiştir. 

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

iletilmiş olup;  

 Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “ Adana Ticaret Odası'nın ekteki yazısının tasdikli 

fotokopisi yazımız ekinde gönderilmiş olup; 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 yapılmasını” denilmiştir. Konu, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İl Emniyet 

Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na iletilmiştir. 

 Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Adana Ticaret Odası'nın ekteki yazısının tasdikli 

fotokopisi yazımız ekinde gönderilmiştir. Bahse konu ekli yazıda belirtilen 34 ve 29. Grup Meslek 

Komitelerinin Kararı uyarınca kaçak akaryakıt getirilmesi ve satılması nedeni ile anılan oda 

üyelerinin mağduriyeti belirtilmiş olup; gerekli tedbirlerin alınması, hususlarında gereğinin 

yapılmasını” denilmiştir. Konu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İl Bilim, Sanayi Teknoloji 

Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Mersin Sahil 

Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na iletilmiştir. denilmiştir.  

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

olup; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen cevabi yazıda: “ Bahsi geçen akaryakıt 

bayilerinin sorunları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmiştir” denilmiştir. 
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7- Odamız 37.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup;  

 Seyhan İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “İlçemiz genelinde faaliyet 

gösteren fırın, lokanta ve kafelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden gerekli denetimleri 

Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince yapılmış olup, yapılan denetim sonucunda ruhsatsız faaliyet 

gösteren 62 adet fırın, 61 adet lokanta ve 113 adet kafe işyerine ilgili yönetmelik kapsamında 

yasal işlem uygulanmıştır” denilmiştir. 

 Çukurova İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Büyükşehir Belediye 

Başkanlığına yönlendirilen 12.07.2013 tarih ve 7382 sayılı yazınızda ruhsatsız olarak faaliyet 

gösterilen kafe, lokanta tarzında yerlerin çoğaldığı bu durumun haksız rekabete neden olduğu 

belirtilerek gereğinin yapılması istenmiştir. 

        Zabıta Müdürlüğümüz Personellerince Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan lokanta kafe vb. 

işletmeler denetlenerek Açma ve Çalışma Ruhsatlarının mevcut oldukları tespit edilmiş olup, 

çalışmalar devam edecektir” denilmiştir. 

 Yüreğir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “İlimiz genelinde ruhsatsız 

olarak faaliyet gösteren kafe ve lokanta tarzında yerlerin çoğaldığı ve bu durumun haksız rekabete 

neden olduğu belirtilerek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan korsan olarak faaliyet 

gösteren işyerlerine mevzuatlar çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yapılması ve sonucundan 

Adana Ticaret Odasına bilgi verilmesi istenmektedir. 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 01.01.2013-19.09.2013 tarihleri arasında yapılan 

çalışmalarda; ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kafe ve lokanta tarzındaki 

işyerlerine uygulanan işlemlere ait liste yazımız ekinde gönderilmiştir” denilmiştir. 

 Sarıçam İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Ruhsatsız olarak faaliyet 

gösteren ilçemizde fırının bulunmadığı ayrıca kafe, lokanta ve diğer işyerlerine de ekiplerimiz 

tarafından denetimlerin devam ettiği ruhsatsız olarak çalışan işyerlerine cezai işlem uygulanarak 

ruhsatlandırıldığı” denilmiştir. 

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

olup, Yüreğir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Odanız 47.Grup Meslek 

Komitesi aylık olağan toplantısında dile getirilen, özellikle alış verişin yoğun olduğu caddelerde seyyar 

satıcıların fazla olması ve haksız rekabet oluşması nedeniyle üyelerin mağdur duruma düştükleri 

konusu hususunda gereğinin yapılması istenmektedir. 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ana cadde ve bulvarlarda seyyarlara yönelik çalışmaların 

devam ettiği tespit tutanağından anlaşılmıştır” denilmiştir. 

   

                        VI - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 17 Eylül 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası’nda yapılan “Akkuyu Nükleer Santral Yatırımında İş 

Fırsatları” konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

2- 19 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Parkında yapılan “Gaziler Günü Anma Töreni” ne Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAHBAZ, 

3- 19-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılan “Akreditasyon Çalıştayı” na Genel Sekreter 

Yardımcısı Birol YARMAN ile İdari İşler ve İnsan Kaynakları Şefi Esra MİLLİ, 

4- 02 Ekim 2013 tarihinde TOBB ve SGK işbirliğinde, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen “Sosyal 

Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı” na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, Genel Sekreter 

Ahmet NEVRUZ ve Dış İlişkiler Müdürü Alpar BAYKOZİ,  

5- 02 Ekim 2013 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 

Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu olağan toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN, 

6- 08 Ekim 2013 tarihinde Valilikte yapılan 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Genel Sekreter 

Ahmet NEVRUZ,  
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7- 15-16 Ekim 2013 tarihleri arasında Litvanya’da Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında yapılan 

“Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Yıllık Konferansı” na, Avrupa Birliği Memuru Berna ÖVÜL 

katılmıştır. 

       VII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 17 Eylül 2013 tarihinde Kyoto Protokolü kapsamında hazırlanan projelere verilen destekler hakkında, 

yatırım yapacak firmalara yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

2- 24 Eylül 2013 tarihinde UR-GE Projesi kapsamında bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 

3- 26 Eylül 2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in katılımlarıyla Odamız Meslek 

Komiteleri Müşterek Toplantısı yapılmıştır.   

4- 27 Eylül 2013 tarihinde, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı Kadın İstihdamının Artırılması ve 

Mesleki Eğitimi Mali Destek Programı çerçevesinde devam etmekte olan “Adanalı Kadınlar Mesleki 

ve Girişimcilik Eğitimi Alıyor, Kadın Girişimciler Kurumsallaşıyor Projesi”nin eğitimleri 

kapsamında toplam 250 kadının yararlanması öngörülen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”nin dört 

grubu için katılımcı mülakat ve seçmeleri KOSGEB temsilcisinin de katılımıyla yapılmıştır.  

5- 02 Ekim 2013 tarihinde, ÇKA destekli Projemizin 1. grup Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin katılımıyla başlamış ve 12 Ekim 2013 tarihinde  

ilk grupta yer alan 23 girişimcinin eğitimi tamamlanmıştır.  

6- 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında BSN-MED Projesi kapsamında “Dış Ticaret Eğitimi” 

düzenlenmiştir. 

7- 8 Ekim 2013 tarihinde ÇKA destekli Projemizin tasarım eğitimleri kapsamında, Teknik Resim Eğitimi 

başlamıştır. 

8- 9 Ekim 2013 tarihinde ÇKA destekli Projemizin tasarım eğitimleri kapsamında, Photoshop Eğitimi 

başlamıştır. 

9- 10 Ekim 2013 tarihinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İl Delegeliği seçimi yapılmıştır. 

10- 14 Ekim 2013 tarihinde Kurban Bayramı münasebetiyle,  Organ üyelerimizin katılımıyla bayramlaşma 

töreni yapılmıştır. 

11- 21 Ekim 2013 tarihinde, ÇKA destekli Projemizin 1. Grup Mikro İşletme Eğitimi başlamıştır. 

   VIII - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 23 Eylül 2013 tarihinde; Yemenli İşadamları Heyeti, Gıda Toptancıları Derneği Başkanı Kazım 

BOZAN, Sarıçam Emniyet Müdürü Bilal YILMAZ ve Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut 

ÇELİKCAN Odamızı ziyaret etmiştir. 

2- 24 Eylül 2013 tarihinde Adana Defterdarı Tamer UTKUCU Odamızı ziyaret etmiştir. 

3- 25 Eylül 2013 tarihinde; Adana Toros Dernekleri Federasyon Başkanı Cenap EROL, Engelli Bireyler 

İş ve Meslek Edindirme Derneği Başkanı Taciser CEYLAN, Çukurova Gelişim Derneği Başkanı 

Ender DEMİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kırmızı Et Birliği Başkanı Yeliz TAPAN Odamızı 

ziyaret etmiştir. 

4- 30 Eylül 2013 tarihinde; Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali ÇELİK ve Misis Arkeoloji Kazılarını 

Destekleme Derneği Üyeleri Odamızı ziyaret etmiştir. 

5- 03 Ekim 2013 tarihinde Vietnam Büyükelçisi Odamızı ziyaret etmiştir. 

6- 08 Ekim 2013 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ali Can YAMANYILMAZ Odamızı ziyaret 

etmiştir. 

                       IX-ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 26 Eylül 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ile Odamız Yönetimi “Adana 

Mobilya Dekorasyon Fuarı”na katılmışlardır. 

2- 07 Ekim 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimizin katılımıyla Misis ve Tatarlıhöyük Arkeoloji bölgelerine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.  


