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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(18.03.2014 - 14.04.2014) 

 

 

 

 

Sayın Meclis Üyeleri, 

 

Oda Meclisimizin 24 Nisan 2014 ve 12 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 18 Mart 2014 – 14 Nisan 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini 

içeren çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 

 

 I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 18.03.2014-14.04.2014 tarihleri arasında Odamıza; 

          

146 yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                            

466 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

109 üyenin kaydı silinmiştir. 

 

14.04.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.645 

 

                     

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 

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

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız, (Proje tamamlanmış olup, Bakanlık 

nezdinde proje kapanış işlemleri devam etmektedir.),  

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

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

çerçevesinde çalışmalarımız (Firmalara yönelik ihtiyaç analizi yapılması aşamasına gelinmiştir.), 

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 çalışmalarımız (Proje kapsamında verilen eğitimler ve 

danışmanlık hizmetleri tamamlanmış; proje final raporu hazırlanarak Çukurova Kalkınma Ajansı’na 

gönderilmiş olup; Ajans nezdinde proje kapanış işlemleri devam etmektedir.)  

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

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

Çukurova Üniversitesi’ne tahsisi için Üniversite yetkilileri ile görüşmelerimiz,  

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

işaretlenmesine yönelik çalışmalarımız,  

8- 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun basımına yönelik çalışmalarımız,  

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

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

girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesi’ne dava açılmıştır.)   
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11-  Odamız 2014-2017 Yılları Stratejik Planı’nın iç ve dış paydaşlara dağıtımı yönündeki çalışmalarımız, 

12- Odamızın kuruluşunun 120.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik çalışmalarımız, 

13- Odamıza yeni hizmet binası yapılması içi Ulusal Proje Yarışası açılmasına yönelik çalışmalarımız, 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Odamız 2014-2017 Stratejik Planının basımı tamamlanmıştır. 

2- 17-20 Mart 2014 tarihleri arasında Odamızca düzenlenen “Dış Ticaret Eğitimi” başarıyla tamamlanmış 

ve eğitime katılan 99 kişiye katılım sertifikaları düzenlenen törenle dağıtılmıştır. 

3- 21 Mart 2014 tarihinde Odamız ve Adana SMMMO işbirliğiyle, ASMMMO Toplantı Salonunda,  Cafe-

Restoran ve Catering Firmalarına yönelik İş Müfettişlerince yapılacak olan denetimler öncesi 

Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.   

4- 27 Mart 2014 tarihinde mevzuat gereği Mart ayında yapılması gereken Müşterek Meslek Komiteleri 

toplantısı yapılmıştır.  

5- Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 12 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Kortej Yürüyüşüne 

Odamızca katılım sağlanmıştır.  

6- 6 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da Odalar arası karşılıklı olarak işbirliği ve dostluk münasebetlerinin 

geliştirilmek amacıyla Odamız ile İstanbul Ticareti Odası arasında Futbol Müsabakası yapılmışır. 

 

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 Toplantısında alınan karar; 

Greyfurt çeşitlerinin pazarlanması konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve uzun süredir hasat zamanı 

gelmiş ürünlerinin bahçelerinde alıcı beklediklerini belirtmişlerdir.  

Bu kapsamda mevcut durum itibari ile hasat zamanı geçmekte olan tahmini 60.000 ton greyfurt üreticinin 

elinde kalmıştır ve pazarlanamamaktadır. Bunun ana sebepleri; olumlu iklim şartları sebebiyle üretimin 

fazla olması, mevcut pazarlardaki (Ukrayna, Rusya vs.) siyasi ve ekonomik olumsuzluklar ve iç tüketimin 

oldukça az oluşudur. 

Mevcut sermaye yapısı zaten zayıf olan üreticilerimiz, ellerindeki ürünü pazarlayamadığı takdirde 

borçlarını ödemekte sorun yaşayacaktır. Ayrıca hasadın gecikmesi ile birlikte, greyfurt ağaçlarında 

çiçeklenme az olacak ve önümüzdeki yıl büyük rekolte kayıpları yaşanacaktır. Mevcut problemin 

çözülmesi için en hızlı çözümün iç talebin arttırılması olduğu düşünülmektedir. Bunu sağlamak için 2 

temel önerimiz sunulmaktadır; 

a) Greyfurt suyunun faydalarını anlatan bir kamu spotunun acil olarak hazırlanıp, etki seviyesi fazla olan 

yayın saatlerinde yayınlanması. (Ayrıca hangi tıbbi ilaçlarla içilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Zira 

yapılmış olan kimi yayınlar sebebiyle bu konuda ciddi bilgi kirliliği vardır ve ilaç kullanan herkes greyfurt 

suyundan uzaklaşmıştır. Halbuki greyfurt suyunun belli ilaçlarla içilmemesi gerektiği gerçektir.) 

b) Halk tarafından itibar gören ünlü şahsiyetlerin yayın organlarına vereceği olumlu demeçlerin (greyfurt 

suyu ile formunu ve sağlığını koruduğu vs.) tüketimin artması anlamında hızlı etkisi olacağı 

düşünülmektedir. 

Konu, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Narenciye Tanıtım 

Grubu’na iletilmiştir. 

 

2- Odamız 30. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 

a) SGK’ya kesmiş olduğumuz faturaların geri ödemesi 75 gün sonra yapılmaktadır. Sürenin bu kadar uzun 

olması ödemelerimizi aksattığından SGK tarafından daha kısa sürelerde ödemelerin yapılması, 

b) Maliyetlerimizde son 5 yılda sürekli artışlar olmaktadır. Ancak buna rağmen SGK tarafından çerçeve, 

cam ödemeleri son 5 yıldır değişmemiştir Bu ödemelerin bir an önce  yükseltilmesi, hususlarını dile 

getirmişlerdir. 

Konu, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
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3- Odamız 32. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar: 

a) 23 Nisan İlköğretim Okulu Sokağında yapılan kaldırım çalışması sonrası sokağın asfaltında bozulmalar 

oluştu. Özellikle son yağışlar sonrası yolda çamurlar ve çukurlaşmalar oluştuğundan yolun bir an önce 

düzeltilmesi gerektiği hususunu iletmişlerdir. 

Konu, Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.  

b) Ceyhan yolu 8. km Yeni Mah. 4406 sokağının (Ateş A.Ş., Süper Tel ve Usanmaz Tekstil Sokağı) 

asfaltlanması hususunu iletmişlerdir. 

Konu, Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

4- Odamız 33. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar:      

a) Melekgirmez 33034 sokakta bulunan seyyar satıcılarının yolu işgalinden ve araçların parklarından 

dolayı sokağın ve trafiğin çok sıkıntılı olduğu, düzeltilmesi hususunu belirtmişlerdir. 

b) Melekgirmez çarşı sokağının giriş yolunun saydam caddesindeki ender mağazasının yanından açılarak 

çarşıya ulaşımın rahat sağlanması için, ivedilikle gündeme alınması hususunu belirtmişlerdir. 

Konu, Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

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

olup, Adana Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi yazıda 

belirtildiği gibi büyük bir tarım potansiyeline sahip ilimizde budama, seyreltme, hasat dikimi vs. işlemlerde 

çalışacak kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sıkıntının giderilmesi amacıyla İş-Kur işbirliğiyle 

Halk Eğitim Merkezlerinde bu konularla ilgili eğitim kursları düzenlenebilir. Aynı zamanda Bakanlığımız 

tarafından Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında ilimizde eğitimler yapılmakta olup, Seyhan 

Ziraat Odası işbirliğiyle bu kurslara başvurular yapılmaktadır.” denilmektedir. 

 

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

olup, Kadirli Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda;  “İlgi sayılı yazınızda gıda 

toptancılarının Osmaniye, Kadirli, İskenderun gibi yakın bölgelere mal gönderdikleri, söz konusu bölgelere 

servis ve dağıtım yapan araçlara trafik ekiplerinin şehir merkezi girişlerine izin vermedikleri, dağıtılan 

maddenin gıda malzemesi olması sebebiyle sıkıntı yaşandığını, dağıtım yapacak araçların şehir merkezine 

girmek için plakalarının trafik şube müdürlüğüne bildirilerek gün içerisinde dağıtım yapmalarının 

sağlanması talep edilmektedir. Kadirli İlçe Trafik Komisyonunun 02/11/2011 tarih ve 2011/01 sayılı 

kararında ilçemiz Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Dervişpaşa Caddesi, Coşkunlar caddesi, Karatepe 

Caddesi, Park Caddesi, Mehmet Can Caddesi, Osman Nuri Saygılı Caddesi (Kabasakal Parkından İsmail 

Işıkbol Kavşağına kadar) İsmail Işıkbol Caddesi, Abdulvahap Kocaman Caddesi, Andırın Caddesi ile 

belirtilen caddeleri birbirine bağlayan sokaklarda at arabası, kamyon, tanker, vinç, mikser, otobüs, tır ve 

traktörlerin 07:00-19:00 saatleri arasında girmelerinin tamamen yasaklanması, bu bölgede yük indirme ve 

bindirme işlemlerinin bu saatler dışında yapılması, yükü bozulması söz konusu olan araçların İlçe Emniyet 

Müdürlüğünden yazılı izin almak şartıyla gerekli tedbirler alındıktan sonra, sadece yük indirmek ve 

bindirmek amacıyla şehir içine girmelerine izin verilmesi kararı yer almaktadır.  

İlçe Trafik Komisyonunun 02/11/2011 tarih ve 2011/01 sayılı İl Trafik Komisyonunca onaylanan 

01/12/2011 tarih ve 2011/94 sayılı kararında da belirtildiği gibi yukarıda cinsleri belirtilen araçların ilçe 

merkezindeki caddelere 07:00-19:00 saatleri arasında girmelerinin tamamen yasaklanması, bu bölgede yük 

indirme ve bindirme işlemlerinin bu saatler dışında yapılması kararı mevcut ise de; yükü bozulması söz 

konusu olan araçların İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi şartıyla gerekli tedbirler alındıktan sonra, 

sadece yük indirmek ve bindirmek amacıyla şehir içine girmelerine kararın alındığı tarihten itibaren 

müracaata bulunan sürücü ve araç sahiplerine izin verilmekte olup, her hangi bir kısıtlamaya 

gidilmemektedir.” denilmektedir. 

 

3- Odamız 13.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, TOBB’den gelen cevabi yazıda; “İlgide kayıtlı yazınız 12.03.2014 tarih ve 545/5185 sayılı yazımız 

ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na intikal ettirilmiş olup, anılan Bakanlıktan alınan cevabi 

26.03.2014 tarih ve 11606 sayılı yazı ekte gönderilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; 5553 sayılı tohumculuk Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre 

‘Alt birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler 
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arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde 

bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine 

getirmek amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum 

yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal eden 

en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır’ İfadesi yer almaktadır. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 17 

nci maddesi gereğince ‘Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişileri faaliyet konuları 

ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.’ denilmektedir. Aynı Kanunun 24 üncü maddesinde ise alt 

birliklerin gelir ve giderleri belirlenmiştir. 24 üncü maddenin b fıkrasında belirtildiği üzere, üyelerin 

tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında komisyon alınacağı kanuni bir 

zorunluluktur. Birliğiniz adına belirtmiş olduğunuz görüş ve önerileriniz kayıt altına alınarak ilgili mevzuat 

çalışmalarında değerlendirilecektir.” denilmektedir. 

 

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

olup,  

a) Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabı yazıda;”İlgi e-

postada Adana İli, Çukurova İlçesi, Barış Manço Bulvarı civarına otopark talebinizle ilgili öneriniz ve de 

hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. İleriki zamanlarda yapılacak olan stratejik toplantıda 

değerlendirilecektir.”denilmektedir. 

b) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; “İlgi 

yazıda 14.Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlara istinaden; 

 Barış Manço Bulvarı üzerine cep park talebiniz bulunmaktadır. Söz konusu cep park ile ilgili Adana 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına talebiniz iletilmiştir. 

 Karasoku Mahallesi 28006 sokağın Abidinpaşa Caddesi istikametinden tek yön olması talebiniz 

bulunmaktadır. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 09/05/2007 tarih ve 2007/72 sayılı kararına istinaden 

28006 sokağın Abidinpaşa Caddesi ile Kızılay Caddesi arasında gidiş ve geliş olmak üzere düzenlenmiştir. 

Ayrıca söz konusu 28006 sokak 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Durmak ve Park Etmek Yasaktır trafik 

işaret ve levhaları mevcuttur.” denilmektedir. 

 

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

olup, Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi de kayıtlı yazınız ile; Kızılay 

Caddesi ve Abidinpaşa Caddesi bağlantı yolarındaki araç parklarına izin verilmemesi ile Kızılay Caddesi 

esnaflarının toplu taşıma araçları nedeniyle sorun yaşadıkları belirtilerek denetimlerin yapılması 

istenilmektedir. Alimünif Caddesinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle Saydam Caddesi, 

Kızılay Caddesi ve Alimünif Caddesi ve bağlantı yolları üzerinde trafik yoğunluğunda artış meydana 

gelmiştir. Bahse konu bölgelerde esnafların iş yerleri önüne araçlarını park etmelerinden kaynaklanan 

sorunlar meydana gelmekle birlikte, ekiplerimiz tarafından denetimler sürdürülmekte, trafik düzeni ve 

güvenliğini engelleyen araç sürücülerine yasal işlemler uygulanmakta olup, esnafların araçlarını sokak 

üzerine park etmemeleri halinde olumsuzluklar yaşanmayacaktır. 

Ayrıca, İlimiz Kızılay Caddesinde yoğun araç trafiği bulunmakta olup, toplu taşıma araç sürücülerinin hız 

yapamayacakları değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 

 

6- Odamız 24.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, TSE Adana Bölge Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi yazınızda TSE belgesi alan firmalardan 

vize yenileme ücreti adı altında 5.000.-TL alınmasından bahisle ücretin çok yüksek olduğu ve daha makul 

bir seviyeye çekilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

a) TSE ürün belgesi alan firmalarda 2013 yılında vize yenileme ücreti olarak 150TL+KDV alınmaktaydı. 

Ancak 2014 yılı itibari ile vize yenileme ücreti alınmadan belge yenileme işlemi yapılmaya başlanmıştır. 

b) Kurumumuz ürün belgesi müracaatlarında avans olarak her bir standart için 2.000.-TL almaktadır.  

c) Yıllık TSE marka kullanım ücreti olarak da ücret yönergesinde belirtilen kategorilere göre 1.310.-TL ile 

3620 TL arasında her bir standart için taban ücret alınmaktadır. TSE Ürün Belgelendirme Ücret Yönergesi 

Ek’te verilmiştir.” denilmektedir. 

 

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

olup,  

a) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; 

“İlgi yazınızda 32.Grup meslek komitesi kararı 1.ve 2. Maddede belirtilen İlimiz Seyhan İlçesi 

Melekgirmez 33034 sokaktaki işgallerden ve araç trafiğinden dolayı düzeltilmesi, çarşı sokağının giriş 
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yolunun Saydam Caddesindeki Ender mağazasının yanından açılması talebiniz bulunmaktadır. Söz konusu 

açılması istenen sokakların tamamı imar planında Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yollar 

olmayıp Seyhan İlçe Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalan yollardır.” denilmektedir. 

b) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı 

yazınızda; Melekgirmez Çarşısı giriş yolunun, Saydam Caddesi Ender Mağazasının yanında açılarak 

rahatlatılmasını, seyyar satıcılardan arındırılmasını beyan edip gereğinin yapılmasını talep etmektesiniz. 

Daire Başkanlığımıza gelen yazıya istinaden Emniyet Asayiş Ekipler, Seyhan Zabıta Ekipleri ve Daire 

Başkanlığımıza bağlı Zabıta Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalarda; seyyar satıcılar bölgeden 

uzaklaştırılarak tekrar gelmemeleri konusunda uyarılmıştır. Bölgeden sorumlu ekibimizce zaman zaman 

yapılan çalışmalarda görülen olumsuzluklara müdahale edilmektedir. Yazınızda belirttiğiniz Melekgirmez 

Çarşı sokağının giriş yolunun, Saydam Caddesindeki Ender Mağazasının yanına açılması hakkındaki 

talebiniz için evrakınızın aynı zamanda Ulaşım Daire Başkanlığına da düşülmüş olduğu hususunu; 

bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir. 

c) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; ilgi sayılı 

dilekçenizde; Melekgirmez 33034 sokakta bulunan seyyar satıcıların ve araçların yolu işgal ettiğinden 

dolayı sokağın ve trafiğin çok sıkıntılı olduğunu, ayrıca Melekgirmez çarşısı sokağının giriş yolunun 

Saydam Caddesindeki Ender Mağazasının yanından açılarak çarşıya ulaşımın rahat sağlanmasını beyan 

edip, gereğinin yapılmasını istemektesiniz. Zabıta Daire Başkanlığımıza Bağlı Zabıta Trafik Ekibimizin 

yapmış olduğu çalışmada; Melekgirmez 33034 Sokağın Seyhan İlçe Belediyesi yetki ve sorumluluk 

alanında olduğu, trafik yoğunluğuyla ilgili Emniyet Trafik ekiplerinin denetim yaptığını, ayrıca ulaşımın 

rahat sağlanması için yol yapılması ile ilgili evrakların Fen İşleri Daire Başkanlığı’na gönderildiği 

bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir. 

 

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

olup, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge 

Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “Bölge Müdürlüğümüz denetimde yapım çalışmaları devam eden 

Mersin-Adana Devlet Yolu, Adana Şehir Geçişinde bulunan  Atilla Altıkat Farklı Seviyeli Kavşağı 

Km:59+290-68+750 (Hipodrum Kavşağı - Hiltonsa Kavşağı) Arasında Kalan ‘Toprak İşleri, Sanat Yapıları, 

Üstyapı (BSK) ve Trafik Güvenliği (Yatay ve Düşey İşaretleme, Otokorkuluk) yapım işi ile ilgili olarak, 

çalışma saatlerinin düzenlenmesi talebinize ilişkin yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu yoldaki yapım çalışmalarımız, Karayolları Teknik Şartnamesi’ndeki yapım hususları dikkate 

alınarak hava şartlarının uygun olduğu saat dilimlerinde yapılmakta olup, çalışmaların ödenekler dahilinde 

2014 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” denilmektedir. 

 

9- Odamız 39.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’ndan gelen cevabi yazıda; “İlgi yazınızda 

Kuruluşumuzca İstanbul Merkezimiz yanında Ankara ve İzmir illerinde de eğitimler düzenlendiği, Odanız 

üyesi çalışanlar tarafından Adana dışındaki eğitimlere katılmaları durumunda ulaşım, konaklama ve benzeri 

türden sorunlar yaşandığı ifade edilerek Adana ilinin de düzenlenecek eğitimler için dikkate alınması talep 

edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Kuruluşumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun(SPK) Seri:VIII, No:34 ‘Sermaye 

Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkındaki 

Tebliğ’’inin amir hükümleri çerçevesinde lisans belgelerine sahip sermaya piyasası çalışanları için 

halihazırda her 4 yılda bir katılınması zorunlu tutulmuş olan yenileme eğitimleri düzenlenmektedir.Yapılan 

eğitimler İstanbul ağırlıklı olmak üzere talep doğrultusunda Ankara ve İzmir kentlerimizde de 

düzenlenmekle birlikte, bulunulan ilin sermaye piyasası kurumlarından yeterli talep gelmesi durumunda 

diğer illerimizde de düzenlenmektedir. Yazımız tarihi itibariyle, SPK tarafından düzenlenmesi zorunlu 

tutulmuş olan yenileme eğitimlerinin Kuruluşumuza tevdi edilme tarihinden itibaren Adana ilimizde bu 

kapsamda eğitim düzenlenebilmesi için sınıf sayısının yeterli olduğu çeşitli tarihlerde toplam 158 kişiye 

lisans yenileme eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda, ilinizde faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy 

yönetim şirketi, gayrimenkul yatırım ortaklığı vb. kurumlardan lisans yenileme eğitimleri için yeterli sayıda 

talep gelmesi durumunda bu türden eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, Kuruluşumuza yukarıda bahsi geçen eğitimlere ek olarak Ülkemiz finansal okuryazarlığının 

artırılmasına yönelik görevler de tevdi edilmiş olduğundan Kuruluşumuzca sermaye piyasaları, finans, 

işletme ve iktisat alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla piyasa tabanlı eğitimler de organize 

edilmektedir.Bundan hareketle Odanız ve Kuruluşumuz işbirliğinden Adana’daki iş insanlarının talepleri 

doğrultusunda ortak eğitim düzenlenmesi mümkündür.” denilmektedir. 
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VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı’na; Odamız, Adana 

Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, ASOB, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan 

Ticaret Odası ve Kozan Ticaret Borsası ile birlikte imza altına alınmış olan yazıda; “Bilindiği üzere 

Ankara-Adana-Ankara uçak seferleri Türk Hava Yolları markası Olan AnadoluJet tarafından icra 

edilmektedir. 30.03.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan yaz tarifesi kapsamında her gün saat 

18.45’de uygulanan Ankara-Adana seferinin saati iş adamları, sanayici ve bürokrasi zevatı açısından 

uygunsuzluk ihtiva etmektedir. 

Adana Havalimanı sadece Adana’ya değil hinterlandında bulunan Mersin, Osmaniye il ve ilçelerine hizmet 

vermekte olup bölgemiz ekonomisi sanayi ve ticaret ağırlıklı bir konumdadır. Bu özelliği nedeniyle Adana 

Havalimanı Yolcu Trafiği dönemsel olarak değil yaz/kış aynı yoğunlukta işlemektedir. 

Sanayici, İşadamı ve bürokrasi ağırlıklı yolcu trafiğine sahip Adana Havalimanı günübirlik Ankara’ya 

seyahat eden işadamları ve bürokrasi yolcularının Bakanlıklardaki toplantı ve görüşmelerinin saat 18.00-

18.30’a kadar devam ettiği dikkate alındığından saat 18.45’de Ankara-Adana uçağına yetişmesi mümkün 

değildir. Günün son seferi konumunda olan TK 7106 sefer numaralı Ankara-Adana seferi ise çok geç bir 

saatte olmakta ve işadamlarının zamanını boşa harcamasına sebebiyet vermektedir. 

Sonuç olarak her gün TK 7104 sefer numarası ile saat 18.45’de icra edilen Ankara-Adana AnadoluJet sefer 

saatinin saat:20.00’de uygulanması işadamları ve sanayiciler tarafından seferin daha çok kullanılmasına ve 

zamanı daha iyi değerlendirmelerine imkân tanıyacaktır.” denilmektedir. 

 

VII- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİNE GELEN CEVABİ 

YAZILAR: 

27 Şubat 2014 tarihli Meclis Toplantısında, Odamız 44.grup Meslek Komitesi adına sunum yapan 

Muzaffer Emin YUMUŞAK ’ın sunumunda belirtilen;  Eğitimde % 8 olarak uygulanan KDV istisnasının, 

yine eğitim işini ifa eden sürücü kurslarının araç alımlarında da aynı şekilde uygulanması, devlet okullarına 

sarf malzeme alımlarında, uygulanan KDV istisnasının özel okullar ve dershaneler içinde uygulanması 

gerektiği,  her yıl alınan Eğitim Ruhsat harcının bir defaya mahsus alınması ve KOSGEB desteklerinden 

eğitim sektörünün de faydalanması ile ilgili sıkıntıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiş olup, 

TOBB’den gelen cevabi yazıda; Özel okullar, dershaneler ve sürücü kurslarının belli başlı harcamalarında 

KDV’den istisna edilmeleri, eğitim ruhsat harcının bir defaya mahsus alınması ve eğitim sektörünün 

KOSGEB desteklerinden faydalanması hususunu içeren yazınız Maliye Bakanlığı ile KOSGEB’e intikal 

ettirilmiştir.” denilmektedir. 

 

VIII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER:  

1- 18 Mart 2014 tarihinde; Ankara’da yapılan Macaristan Vize Anlaşması Uygulama Toplantısı’na Dış 

Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürü Alpar BAYKOZİ, 

2- 20 Mart 2014 tarihinde; Odamızda yapılan Yeni Hizmet Binası İnşaat Danışma Komisyonu 

Toplantısı’na ve Odamızca düzenlenen Dış Ticaret Eğitimi Sertifika Töreni’ne Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE, 

3- 24 Mart 2014 tarihinde; Adana’da Enerji Bakanı Sn.Taner YILDIZ’ın katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

4- 25 Mart 2014 tarihinde; Adana’da Refleks Gazetesinin “Refleks Lokomotif Ödülleri” Ödül Töreni’ne 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

5- 26 Mart 2014 tarihinde; Kahramanmaraş’ta yapılan Avrupa İşletmeler Ağı Proje Çalışmaları 

Toplantısı’na Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürü Alpar BAYKOZİ ve Dış Ekonomik 

İlişkiler ve Organizasyonlar Şefi İ.Burçin TEYMEN,  

6- 27 Mart 2014 tarihinde; Adana’da iştirakimiz olan Adana ABİGEM A.Ş.’nin olağan Genel Kurulu’na 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

7- 27 Mart 2014 tarihinde; TOBB’de düzenlenen “E-Fatura ve E-Defter” konulu toplantıya Yönetim 

Kurulu Üyesi Erdinç GÜNEYLİ, 

8- 9 Nisan 2014 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE, 
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9- 10 Nisan 2014 tarihinde; Kocaeli’nde yapılan 10.Kartepe Ekonomi Zirvesine Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürü Mehmet AKA, 

10- 10 Nisan 2014 tarihinde; Emniyet Teşkilatının 169.Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

11- 12 Nisan 2014 tarihinde; Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı Kortej yürüyüşüne Odamız 

Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ile personelimiz, 

12- 14 Nisan 2014 tarihinde; İngiliz Türk Ticaret Odası’nın; Ankara’da İngiltere Büyükelçiliği ve İngiliz 

Türk Ticaret Odası ile düzenlenecek olan Mutabakat anlaşması imza törenine Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE, 

 

IX- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 20 Mart 2014 tarihinde; “TEB Faktoring Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

2- 21 Mart 2014 tarihinde; 11.Grup Meslek Komitesinin talibi kapsamında organize edilen ve İskenderun 

Demir Çelik Fabrikasının yetkililerinin katılımıyla “Makine ve Madeni Eşya Sektör Toplantısı” 

gerçekleştirilmiştir. 

3- 8 Nisan 2014 tarihinde; “Arabulucu ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Bilgilendirme Toplantısı” 

gerçekleştirilmiştir. 

4- 11 Nisan 2014 tarihinde; Çalışma Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca 

düzenlenen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin 

Geliştirilmesi" Hibe Programı Bilgilendirme toplantısı Odamız evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 

X - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 18 Mart 2014 tarihinde, İl Milli Eğitim Müdürü Sn.Mehmet Ali SELAMET ve İl Milli Eğitim Proje 

Müdürü Sn.Hediye TİTİZ, 

2- 19 Mart 2014 tarihinde Araştırmacı, Tarihçi Yazar Sn.Cezmi YURTSEVER,  

3- 24 Mart 2014 tarihinde, Adanava Otel Genel Müdürü Sn.Pınar SİNANOĞLU,  

4- 28 Mart 2014 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sn.Zihni ALDIRMAZ, 

5- 4 Nisan 2014 tarihinde, Mersin Türk Irak Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Sn.Nevaf KILIÇ,  

6- 4 Nisan 2014 tarihinde, Seyhan Kaymakamı Sn.Ahmet OKUR, 

7- 7 Nisan 2014 tarihinde, İl Emniyet Müdürü Sn.Cengiz ZEYBEK, 

Odamızı ziyaret etmişlerdir. 

 

XI - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 21 Mart 2014 tarihinde Odamız 41.Grup Meslek Komitesi, Sarıçam, Çukurova ve Yüreğir Tapu 

Müdürlerini makamında ziyaret etmiştir. 

2- 26 Mart 2014 tarihinde Odamız 41.Grup Meslek Komitesi Kadastro Müdürü Halil İbrahim ŞİMŞEK’i 

makamında ziyaret etmiştir.   

 


