
 1 

 

YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(21.05.2014 - 16.06.2014) 

 

Sayın Meclis Üyeleri, 

 

Oda Meclisimizin 26 Haziran 2014 ve 14 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 21 Mayıs 2014 – 16 Haziran 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en 

önemlilerini içeren çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 

 
 I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 21.05.2014-16.06.2014 tarihleri arasında Odamıza; 

157 yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                            

473 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

61 üyenin kaydı silinmiştir. 

16.06.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.621 

                     

II- DEVAM EDEN FAALİYETLER:  

1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2014 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde çalışmalarımız devam 

etmektedir.  

2- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına 2014 yılı için 

sunulan iki sektördeki (Mobilya ve Makine) proje başvuruları kabul edilmiş olup; proje takvimi çerçevesinde 

çalışmalarımız (Firmaların ihtiyaç analizleri ve raporlama tamamlanmış olup; eğitim sürecine gelinmiştir.), 

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

4- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın İlimize Kültür Müzesi olarak kazandırılmasına yönelik 

Çukurova Üniversitesi’ne tahsisi için Üniversite yetkilileri ile görüşmelerimiz,  

5- Odamız üyelerinin bilgilerinin güncellenmesi ve adreslerinin Adana sayısal haritası üzerinde 

işaretlenmesine yönelik çalışmalarımız (Saha çalışması devam etmektedir.),  

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

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

girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesi’ne dava açılmıştır.)   

8-  Odamızın kuruluşunun 120.Yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik çalışmalarımız, 

9-  Odamıza yeni hizmet binası yapılması için başlatılan “Ulusal Mimari Proje Yarışması” sürecine yönelik 

çalışmalarımız, 
 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Odamız 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun tüm iç ve dış paydaşlarımıza dağıtımı tamamlanmıştır. 

2- 24 Mayıs 2014 tarihinde Mersin’de Odamız 120. Yıl etkinlikleri kapsamında Odalar arası karşılıklı 

işbirliğini geliştirmek adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası futbol takımı ile Odamız futbol takımı arasında 

bir dostluk maçı düzenlenmiştir. (Maç 3-3 lük skorla berabere sonuçlanmıştır.)   

3- 3 Haziran 2014 tarihinde “Zorunlu Bağımsız Denetim Ne Getiriyor?” konulu bilgilendirme semineri 

gerçekleşmiştir. 

4- 12 Haziran 2014 tarihinde “Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemlerinde Yeni Dönem” konulu 

bilgilendirme semineri gerçekleşmiştir. 
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5- 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” Projemiz tamamlanmış olup; Çukurova Kalkınma Ajansı nezdinde ve Odamız 

hesaplarında projenin kapanış işlemleri gerçekleştirilmiştir.   

6- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına sunduğumuz 

ve kabul edilen “Adana Dış Ticaret Merkezi Projesi” çerçevesinde gıda sektöründeki KOBİ’lerin ihracat 

kapasitelerinin artırılmasına yönelik Projemiz tamamlanmış olup, Bakanlık nezdinde ve Odamız hesaplarında 

projenin kapanış işlemleri gerçekleştirilmiştir.   

 

 

 

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 alınan karar; 

Vedat Dalokay Hal Kompleksinin içerisi çukurlar ile dolmuş ve araçların ulaşımında ciddi sıkıntılar 

yaşanmaktadır, Vedat Dalokay Hal Kompleksinin asfaltlanması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı iletilmiştir. 

2- Odamız 3. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Bölgemiz çiftçisi açısından buğdayın önemli bir geçim kaynağı olduğunu, ancak uzun yıllardır buğday taban 

fiyatlarının sürekli hasat sonrası belirlendiğini hatta hasattan 2 ay sonrasını bulduğunu belirtmişleridir. Bu 

durum zaten zor durumda olan çiftçimizin ürünlerini açıklanan taban fiyatın çok altında satmasına neden 

olmaktadır. Bölgemizde şu sıralar hasadı bitmek üzere olan buğdayın çiftçimiz açısından önemli bir geçim 

kaynağı olduğu düşünüldüğünde, ivedilikle taban fiyatının belirlenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Konu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmiştir.  

3-Odamız 8. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Bölgemizde discount market denilen küçük marketlerin çoğalmakta olduğu görülmektedir. Bu tür marketlere 

ruhsat verilirken bölgemiz dinamiğine, nüfus popülasyonuna ve yerli esnafın rekabetten  olumsuz 

etkilenmemesi hususlarına dikkat edilmesi ile hafta sonu ve resmi tatillerde kapalı olması, diğer yandan cep 

telefonundan gıdaya, giyimden mutfak eşyasına kadar her ürün grubuna özel ruhsat verilmesi gerektiği 

hususlarını dile getirmişlerdir.  

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam İlçe Belediyesine İletilmiştir. 

4- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 

Çek kanundaki değişiklik kapsamında, cezai müeyyide kalkmasından dolayı özellikle hapis cezaları 

kaldırılmış ve bu nedenle tüccarımız ve sanayicimiz mağdur olmuştur. Mağduriyetlerin giderilmesi için cezai 

yaptırımların arttırılması, bunun yanında bankaların da yükümlülüklerinin en az 2 kat arttırılması gerektiği 

hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

5- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan; Kamu İhale Yasası Değişikliği ile ilgili karar, 13 

Sayılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmişti. Söz konusu husus 

aynı zamanda; Adana Milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TBMM Komisyonu Başkanlığı, Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da iletilmiştir. 

6- Odamız 27. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Çukurova Üniversitesi hastanesine medikal sektörümüzdeki üyelerimiz ihalelerde belirtilen şartlara göre 

malzeme teminini sağlamakta ancak şartnamede belirtilen ödemelerin 300 gün içinde yapılacağı belirtilmesine 

rağmen ödemeler 500-600 günde yapılmaktadır.  Bu nedenle geciken ödemelerden dolayı grubumuza bağlı 

üyelerimiz mağdur olmaktadır. Mağduriyetlerinin giderilmesi için ödemelerin sözleşmede belirtilen sürelerde 

yapılması gerektiği hususunu dile getirmişleridir. 

Konu, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletilmiştir. 
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7- Odamız 34. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Adana ve çevre illerinde faaliyet göstermekte olan akaryakıt istasyonlarının özellikle son aylarda tahammül 

edilmez bir artışa geçerek etkilendikleri sorunlarının en başında Suriye’den gelen kaçak akaryakıt 

bulunmaktadır.  

Sınırdan muhtelif yöntemlerle ülkemize sokulan ve karayollarıyla Adana ve çevre illere dağılan kaçak 

akaryakıt nedeniyle bölgemizdeki akaryakıt istasyonlarının ticari faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Hem 

ülkemizin hem de sektörümüzü büyük bir ekonomik kayba uğratan bu kaçakçılığın ağırlıklı olarak; 

Nakliyatçılar sitesi, sebze-meyve halleri, yıkama-yağlama yapan yerler, otogar, sanayi siteleri, dolmuş 

durakları ve köyler gibi alanlarda yapıldığına ilişkin olarak meslek komitemize bayi arkadaşlarımız tarafından 

iletilen bilgiler doğrultusunda duyumlarımız bulunmaktadır.  

Söz konusu kaçakçılık faaliyetine ilişkin tarafımıza gönderilen resimleri konunun boyutları ve ne şekilde 

yapıldığının daha iyi anlaşılması bakımından ek’te bilgi ve değerlendirmelerinize sunar, çok önemli olan ve 

derhal önlem alınması gereken bu yasadışı uygulamaların önüne geçilebilmesi için gerekli girişimlerde 

bulunulması gerektiğini dile getirmişlerdir.  

Konu, Adana Valiliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

8- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Son çıkan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehir içi hız sınırlarının yeniden belirlenmesinden dolayı 

ilgili güzergâhlarda mevcut hız sınırı limitlerinin özel ve ticari araçlar olarak yeniden düzenlenmesi 

hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

9- Odamız 37. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere şehrin birçok bölgesinde seyyar satıcıların kaldırım işgalleri 

altındadır.  Diğer yandan Melekgirmez çarşısı özellikle Boğalar tekstil civarında seyyar satıcılar simitçiler 

yoğun şekilde satış yapmaktadır. Resmi olarak kayıt altında işyerlerinde satış yapan üyelerimiz bu tür kayıt 

dışı satışlar nedeniyle mağdur olmaktadır.  Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulunulması 

hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Çukurova İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

10-  Odamız 42.Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 

a) Madencilik sektöründe hizmet veren mühendislik grupları (orman, maden, jeoloji, harita mühendisleri) 

sorunları; sektörde faaliyet gösteren madencilik firmalarına hizmeti veren mühendislik gruplarının projelerini 

hazırlayıp Odalarına onaylatıp, gerekli mali sorumlulukları yerine getirip, gerekli kurumlara müracaatlarını 

yapmışlardır. Ancak 2012 Haziran ayında yayınlanan Başbakanlık genelgesi sebebiyle sektörde yaşanan 

sorunlar nedeniyle ücretlerini hizmet verdikleri firmalardan alamamaktadır. Bu yönden mali sıkıntıya düşmüş 

ve vergilerini ödeyemez duruma gelmiştir.  Konun çözümü için ilgili meslek odaları ve kurumlar nezdinde 

girişimlerde bulunulması,  

b)  4734 sayılı ihale yasası tam olarak oturmamış olup her kurum keyfi ilanlarla istediği şekilde, kendi 

çıkarları doğrultusunda ihale yapmaktadır. Özellikle Fen kuralları hiçe sayılıp işlerin sürelileri kısa tutularak 

mühendislik hizmeti veren üyelerin mağdur edildiği hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konular, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) Noterler uzun yıllardır ilimizin güney bölgesinde sınırlı bir alanda faaliyet göstermektedir. Ancak kentin 

ekonomik gelişimi ve ticari hayatı artık ilimizin kuzey bölgelerinde yoğunluk göstermeye başlamış olup bu 

nedenle söz konusu bölgede de Noterlere ihtiyaç hasıl olmuştur. Kuzey Adana bölgesinde noter bulunmadığını 

ve söz konusu bölgeye noter açılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması gerektiğini dile 

getirmişlerdir. 

Konu, Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. 

d) Sektörümüzle ilgili olarak Adananın en büyük problemi imar sıkıntısı olarak göze çarpmaktadır ve 

dolayısıyla proje işi yapan firmalar mağduriyet yaşamaktadır, 1/5000 ve 1/25.000 lik nazım imar planlarının 

bir an önce hayata geçirilmesi ve yeni toplu konut arsalarının üretilmesi gerektiği, 

e) Adana’nın en büyük sorunlarından bir tanesi de trafik sorunudur, özellikle eski Adana diye tabir ettiğimiz 

yerde kentsel dönüşümünün ivedilikle yapılması ile buna paralel olarak trafik sıorunununda çözüleceği 

kanaatindeyiz, konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından master planlar hazırlanması ve 42. 

Meslek grubu olarak da Büyükşehir Belediyesine her türlü katkıyı sağlanabileceği, hususları dile getirilmiştir. 

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

1-Odamız 14. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesindeki 

yapısal aksaklıklardan dolayı yaşanan sıkıntılar ilgili kurumlara ve Adana Milletvekillerine iletilmiş olup,  

a)    Adana Milletvekili Sn. Ümit ÖZGÜMÜŞ’den gelen cevabi yazıda; “14.05.2014 tarih ve 2054 sayılı 

yazınız tarafımdan incelenmiş ve konuyla ilgili Enerji Bakanı Taner YILDIZ’a ekte yer alan soru önergesi 

verilmiştir. Söz konusu önergeye Bakanlıktan gelecek cevaba göre konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek 

ve tarafınıza bilgi verilecektir.” denilmektedir. 

b)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen aynı hususla ilgili cevabi yazıda; “ Toroslar Elektrik 

Dağıtım A.Ş. bünyesindeki yapısal aksaklıklardan dolayı yaşanan sıkıntıları konu edinen yazınız Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir.” denilmektedir.  

2-    Odamız 33. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Seyhan İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda;  “İlgi sayılı yazı ile Belediyemiz 

yetki ve sorumluluk alanında bulunan seyyar satıcıların ve araçların işgalleri ile ilgili yazıya istinaden; söz 

konusu bölgede seyyar satıcıların ve araç işgallerinin önlenmesine yönelik olarak Zabıta Müdürlüğümüz 

Ekiplerince gerekli çalışmalar yapılmış olup, düzen sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların öncesi ve sonrası 

görüntüleri ekte sunulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.” denilmektedir. 

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

olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen cevabi yazıda; “Sınırdan muhtelif yöntemlerle yurda 

sokulan kaçak akaryakıt hususunu içeren yazınız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir.” 

denilmektedir. 

4-  Odamız 19. Grup Meslek Komitesi ve 42. Grup Meslek Komitesi ortak toplantısında alınan kararlar ilgili 

kurumlara iletilmiş olup, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgide 

kayıtlı yazılarınızda, hasarlı veya az hasarlı çekme belgeli araçların eksikliklerinin tamamlanarak tekrar trafiğe 

çıkacak şekilde uygun hale getirilerek satışının yapıldığı ancak, bu tür araçlara tekrar kasko yapılmadığından 

sıkıntılar yaşandığı ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere Kara Araçları Kasko Sigortası, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz 

taşıtlardan, römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin 

çeşitli tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararlara teminat sağlayan isteğe bağlı bir mal 

sigortası olup mevzuatımızda söz konusu sigortanın sigorta şirketlerince veya araç sahiplerince 

düzenlenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kara Araçları Kasko Sigorta Poliçesi, sigorta 

şirketlerince genel kabul görmüş sigortacılık ilkelerine göre rizikonun değerlendirilmesi çerçevesinde 

düzenlenmektedir. Bu kapsamda hasarlı araçların Kara Araçları Kasko Sigortası ile teminat altına alınması, 

ilgili sigorta şirketi ile sigorta talebinde bulunan tarafın inisiyatifinde olan bir husus olup mer’i mevzuat 

muvacehesinde kamu otoritesinin mezkûr sigortanın düzenlettirilmesine ilişkin bir müdahale görev ve yetkisi 

söz konusu değildir.  

Konuya ilişkin olara Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları 3.3.2.2 maddesi;  

“Onarım masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda 

eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara 

uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, aracın hasar anındaki rayiç değeri ödenir. Bu durumda, 

aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair 

hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri 

tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur. Aynı şekilde kısmi onarımlarda 

parçaların sigorta şirketi tarafından tedarik edilmesi halinde hasarlı parçalar talep ettiği takdirde sigortacının 

malı olur.  

Onarım masrafları sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı 

aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten 

çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.  

Sigortalının ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin aracın hasarlı haliyle sahibine terk 

edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar 

sigortalıya tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine göre yukarıdaki paragraflarda düzenlenen usul 

çerçevesinde işlem yapılır. Sigortalının onayı ile aracı hasarlı haliyle sigortalıya terk ederek tazminatı ödemek 

isteyen sigortacı, tespit edip sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı 

olarak garanti etmiş sayılır.” hükmünü amir olup ağır hasar ve tam hasar ayrımı yukarıda belirtilen çerçevede 

sigortacılık esaslarına ve eksper raporu tespitlerine göre yapılmaktadır. 
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Bu kapsamda yukarıda yer alan genel şart hükmü gereğince tam hasara uğramış olan motorlu araç için sigorta 

şirketi tarafından tazminat ödemesi yapılırken Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

doğrultusunda “Hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konulmuş tescil belgesi aranmakta ve bu sebeple söz konusu 

aracın tekrar trafiğe çıkarılması imkânı kalmamaktadır. Ancak aracın ağır hasarlı olması ve onarımının 

mümkün olması halinde araç hurdaya ayrılmakla beraber Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

doğrultusunda “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” kaydı bulunan tescil belgesinin ibrazıyla tazminat 

ödemesi yapılacağından aracın mevcut haliyle trafiğe çıkması mümkün olmamakta, ancak aracın muayene 

sonucu trafiğe çıkmasına bir engelin bulunmaması halinde trafikte kullanılabilmektedir. 

Ülkemiz sigortacılık mevzuatında “pert” kavramına ilişkin bir tanımlama yer almamakla beraber tatbikatta 

“pert” kavramı ağır ya da tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. Her perte çıkarma kararı 

verilen araç hurdaya ayrılmaz. Eksper raporu doğrultusunda pert kararı alınan aracın onarımı mümkün ise bu 

araca ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme 

belgesi alınarak araç trafikten çekilir. Bu durumda trafikten çekme belgesi alınarak trafikten çekilen bir araç 

gerekli işlemler tesis edilerek yeniden trafiğe çıkarılabilir. Diğer taraftan, pert kararı alına aracın onarımı 

mümkün değil ise aracın hurdaya ayrıldığına dair Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri 

doğrultusunda hurda tescil belgesi alınır. Bir aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi alınması 

durumunda bu araç artık ilgili mevzuat gereği trafik sicilinden terkin edilir ve tekrar trafiğe çıkamaz.  

Konu hakkında somut olay temelinde yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılığın iddia edilmesi 

durumunda keyfiyet değerlendirilecektir.  

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere ağır hasarlı araçların kasko sigortasına konu edilmesinde 

mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır. Keyfiyet ilgili sigorta şirketlerinin risk üstlenme iradesiyle 

ilgili olup söz konusu sigortanın isteğe bağlı niteliği dikkate alındığında ilgili sigorta şirketlerini bu sigortayı 

yapmaya zorlamak hukuken mümkün değildir.” denilmektedir. 

 

  
VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

1-   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen yazımızda; “İlgi:13.05.2014 Tarih ve 9881 Sayılı yazınız. 

İlgi ile, 22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği 

6.2.4.1.2 fıkrasındaki Yerli Malı tanımı belirtilerek, Odamızın Yerli Malı tanımına ilişkin somut ve 

uygulanabilir önerileri istenmiştir. 

Bununla birlikte, 20.04.2011 Tarih ve 27911 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Genel 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4.Maddesi ile 2009 tarihli tebliğe eklenen 6.2.4.1.6. 

maddesi (Yukarıdaki ürünleri üreten firmanın, sadece Ticaret Odası üyesi olması ve üretimin, üyesi olduğu 

odanın faaliyet bölgesinde gerçekleştirilmesi durumunda, Yerli Malı Belgesi, bu Ticaret Odası tarafından 

düzenlenebilir.)  ile getirilen düzenleme ile Ticaret Odalarının da “Yerli Malı Belgesi” düzenleyebilmesinin 

önü açılmıştır. Tebliğde yapılan bu değişiklik sonrasında, şartları taşıyan üyelerimizin başvurması halinde 

kendilerine Odamızca “Yerli Malı Belgesi” düzenlenmektedir.  

Yerli Malı tanımı tarafımızca incelenmiş ve mevcut tanımın uygun olduğu değerlendirilmiştir.” denilmektedir. 

2-  Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 13-14 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenen “Yeni Büyükşehir 

Yönetiminde Adana Kenti Ulaşım Çalıştayı” na Meslek Komitelerimizin toplantılarında almış oldukları 

kararlardan ve ilgili Meslek Komitemiz olan 35.Meslek Komitesinden alınan güncel görüşler çerçevesinde 

hazırlanan ve kent ulaşımındaki sorunları içeren rapor, çalıştay tarihinden bir hafta öncesinde çalıştay 

sekreteryasına sunulmuştur. 

 

 

VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER:  

1- 21-22 Mayıs 2014 tarihinde TOBB 70.Mali Genel Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

Odamız TOBB Delegeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Şahin GÜNEŞER ve Muzaffer Emin YUMUŞAK, 

2- 24 Mayıs 2014 tarihinde; Adana Kültürlerarası Diyalog ve Düşünce Derneği’nin gazeteci ve Bugün Tv 

Programcısı Erkam Tufan Aytav'ın  Katılımıyla Düzenlediği Bahar Kahvaltısı Programına Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE, 

3- 26 Mayıs 2014 tarihinde; Diyarbakır’da düzenlenen İKV Yönetim Kurulu Toplantısı’na Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE,  



 6 

4- 26 Mayıs 2014 tarihinde; Kozan’da düzenlenen Kozan Ortadoğu Hastanesi açılışına Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Mehmet ŞAHBAZ ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  

5- 27 Mayıs 2014 tarihinde; Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Adana Valisine verdiği veda yemeğine 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

6- 28 Mayıs 2014 tarihinde; Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 8.Olağan Genel Kurul Toplantısına 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

7- 28 Mayıs 2014 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen “Firma Profilleri ve Ortaklık Veri 

Tabanları Kullanımı Eğitimi”ne Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Memuru Berna ÖVÜL, 

8- 29 Mayıs 2014 tarihinde; Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun Tataristan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı onuruna verdiği yemeğe Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

9- 31 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen “ARC Trend Mağazası”nın Açılış Töreni’ne Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Mehmet ŞAHBAZ, 

10- 2 Haziran 2014 tarihinde; Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen TOBB’nin yazısı gereği İl ve İlçe Odalara 

Akademik Danışman atanması ile ilgili toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

11- 2 Haziran 2014 tarihinde; Adana Valiliğinin, Adana Valisi Hüseyin Avni ÇOŞ onuruna verdiği yemeğe 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

12- 3 Haziran 2014 tarihinde; Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının Adana Valisi Hüseyin Avni ÇOŞ onuruna 

verdiği yemeğe Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

13- 3 Haziran 2014 tarihinde; AB-Türkiye Oda Forumu Projesi II - Türk Oda Çalışanları İçin Türkiye-AB 

Eğitim Programı Kapanış ve Sertifika Törenine; proje katılımcılarımız, Dış Ekonomik İlişkiler ve 

Organizasyonlar Şefi İ.Burçin TEYMEN ve Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Memuru Berna 

ÖVÜL, 

14- 4 Haziran 2014 tarihinde; “Sunar Mısır Kojenerasyon Tesisi”nin Açılış Töreni’ne Meclis Başkanı Tarkan 

KULAK ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

15- 4 Haziran 2014 tarihinde; Adana Kayserililer Derneği’nin düzenlediği yemeğe Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE, 

16- 5 Haziran 2014 tarihinde; Seyhan Kaymakamlığının 1.Yenilikçi Lider Öğretmenler Konferansı ve Plaket 

Törenine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

17- 9 Haziran 2014 tarihinde; Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen TOBB’nin yazısı gereği İl ve İlçe Odalara 

Akademik danışman adayları mülakatına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

18- 9 Haziran 2014 tarihinde; TOBB’de düzenlenen “Sigorta Acentelerine İlişkin Mevzuat Eğitimine” Genel 

Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN ve İç Ticaret Memuru Mine ÖZKAN, 

19- 11 Haziran 2014 tarihinde; İstanbul’da düzenlenen İKV Yönetim Kurulu Toplantısı’na Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE,  

20- 13 Haziran 2014 tarihinde; Adana Müftülüğü ve Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Adana Valisi         

Sn. Mustafa BÜYÜK'ün teşrifleriyle, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ onuruna 

verdiği kahvaltı programına Meclis Başkanı Tarkan KULAK, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 

21- 13-14 Haziran 2014 tarihinde Adana Seyhan Oteli’nde düzenlenen “Yeni Büyükşehir Yönetiminde Adana 

Kenti Ulaşım Çalıştayı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve 35. Grup Meslek Komitesi Üyeleri, 

22- 13 Haziran 2014 tarihinde; “ATHİB 2.Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Defile ve Ödül Töreni”ne 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

katılım sağlamıştır. 

 
 

VIII - ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 29 Mayıs 2014 tarihinde Adana BTÜ Rektörü Sn. Adem ERSOY’un katılımıyla Meclis Toplantısı öncesi 

bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

2- 3 Haziran 2014 tarihinde; “Zorunlu Bağımsız Denetim Ne Getiriyor?” Bilgilendirme Semineri 

gerçekleşmiştir. Aynı gün, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi yetkilileri, Odamızın 16.-17.-18.-36. ve 37. Grup Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi hakkında bir işbirliği toplantısı düzenlenmiştir.  
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3- 6 Haziran 2014 tarihinde Mobilya ve Makine Sektörlerine yönelik olarak Odamızca sürdürülen UR-GE 

Projelerinin İhtiyaç Analizleri Raporu’nun bilgilendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

4- 12 Haziran 2014 tarihinde; “Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemlerinde Yeni Dönem” Bilgilendirme 

Semineri gerçekleşmiştir. 

5- 16 Haziran 2014 tarihinde; Adana Genç Girişimciler Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
 

 

 

 

X - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 26 Mayıs 2014 tarihinde; “Tunus Nabeul Valisi ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etmişlerdir.  

2- 27 Mayıs 2014 tarihinde; Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Fazlı ÖZSOYLU 

Odamızı ziyaret etmiştir. 

3- 30 Mayıs 2014 tarihinde; Çukurova SİFED (Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) ve SASİAD 

(Sakarya Sanayici ve İşadamları Derneği) üyelerinden oluşan işadamları heyeti Odamızı ziyaret etmişlerdir. 

4- 2 Haziran 2014 tarihinde; Sakarya Valiliğine atanan Adana Valisi Hüseyin Avni COŞ Odamıza veda 

ziyaretinde bulunmuştur.  

5- 2 Haziran 2014 tarihinde; Adana Toros Dernekleri Federasyonu Başkanı Cenap EROL ve Üyeleri,  

Darendeliler Derneği Başkanı Osman ÇOKYAŞAR ve Üyeleri ile Akdeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı 

Yüksel EVSEN Odamızı ziyaret etmişlerdir. 

6- 6 Haziran 2014 tarihinde; Dünya Gazetesi Bölge Temsilcisi Recep ŞENYURT Odamızı ziyaret etmiştir.  
 

 

 

 

XI - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 27 Mayıs 2014 tarihinde; Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Sekreter Ahmet NEVRUZ, 

Adana Defterdarı Metin ODAK’ı makamında ziyaret etmişlerdir.   

2- 9 Haziran 2014 tarihinde; Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Kocavezir ve Melekgirmez’de faaliyet gösteren tekstil ve konfeksiyoncu üyelerimizi ziyaret etmişlerdir. 

3- 16 Haziran 2014 tarihinde; Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 

Cenk KADEŞ, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali ŞAHİN’i makamında ziyaret 

etmişlerdir. 


