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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(17.12.2013-22.01.2014) 

 

    Sayın Meclis Üyeleri, 

 

    Oda Meclisimizin 30 Ocak 2014 ve 9 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 17 Aralık 2013 – 22 Ocak 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini 

içeren çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

          Saygılarımızla, 

         Yönetim Kurulu 

 
                        I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 17.12.2013 – 22.01.2014 tarihleri arasında Odamıza; 

          

254 yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                                   

978 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

    143 üyenin kaydı silinmiştir. 

 

         22.01.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.426 

 

                     

 II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

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

devam etmektedir.  

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

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

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

Bakanlık nezdinde proje kapanış işlemleri devam etmektedir.),  

3- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (URGE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına 2014 

yılında üç farklı sektör için sunmayı planladığımız projelere yönelik çalışmalarımız, 

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

Destek Programına sunulan ve kabul edilen “Adanalı Kadınlar Mesleki ve Girişimcilik Eğitimi alıyor, 

Kadın Girişimciler Kurumsallaşıyor” projesi kapsamında çalışmalarımız, (Proje kapsamındaki 

eğitimler, onaylanmış takvim kapsamında devam etmektedir.)  

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

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

yetkilileri ile görüşmelerimiz,  

7- 2013 Yılı Faaliyet Raporu basımı için çalışmalarımız,  

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, (Büyükşehir Belediyesine dava açılmıştır.)   

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

1- 2014 yılı Oda Bütçesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, Meclis Üyelerimizin incelemesine olanak 

sağlamak adına kitapçık olarak çoğaltılarak, meclis toplantısından önce ellerinde olacak şekilde 

dağıtımı yapılmıştır. 

2- 2013-2014 Dönemi Meslek Komitesi üyelerimizin bilgilerini içeren “Meslek Komiteleri Albümü” 

basılarak ilgili tüm Organ üyelerine dağıtılmıştır.   

 

  IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI :  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından 

değerlendirilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1- Odamız 2. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:      

Vedat Dalokay Hal Kompleksinde faaliyette bulunan üyelerimiz, taze sebze ve meyve ticareti 

yapıldığından dükkan önlerinde mal indirilip, yüklenmesi nedeniyle malların güneşten ve yağmurdan 

korunması gerektiğini ve bu amaçla dükkan önlerine sundurma yaptırdıklarını belirterek, Büyükşehir 

Belediyesinin sundurmalar için üyelerimizden işgaliye ücreti istediğini bildirmişlerdir. Üyelerimiz, 

işgaliye adı altında istenilen ücretin haksız yere istendiğini,  sundurmaların tüm dükkanların önüne 

yapılması işinin Belediyenin görev alanına girdiğini ileterek, bu sebeple dava açtıklarını iletmişlerdir. 

Üyelerimiz Belediye tarafından sunulacak çözüm önerilerinin yaşadıkları sıkıntıyı sona erdireceğini dile 

getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.  

2- Odamız 6. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Kent içi ulaşımda, özellikle toplu taşıma araçlarının trafik kurallarına uyması ve yine özellikle korna 

çalmalarının engellenmesi ve böylece gürültü kirliliğinin önüne geçileceğini bildirmişlerdir. 

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şube Müdürlüğü’ne ve Adana Şoförler ve Otomobilciler 

Odası’na iletilmiştir. 

3- Odamız 7. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Madencilik faaliyetlerinde alınması gereken izinlerin ve arama ruhsatlarının Başbakanlık genelgesi ile 

2012 Haziran ayından itibaren Başbakanlığın iznine bağlanması ile sektörümüzde yaşanan sorunlar 

aşağıya çıkarılmıştır.  

-Yeni arama ruhsatlarının alınamaması, yeni yatırımları ve madenciliğin sürekliliğini engellemektedir. 

-Madencilik faaliyetleri için gerekli orman izinleri 20-30 gün içinde alınabilirken, bu süre genelge ile 7-8 

aya çıkmıştır. Ayrıca verilip verilmeyeceği de belli olmadığından madencilik faaliyetleri durma 

noktasına gelmiştir. 

-Yine işletmeye yönelik olmayan arama faaliyeti orman izinleri de Başbakanlığa bağlanmış, bu da arama 

faaliyetlerini yapılmaz hale getirmiştir. 

-Dünyada metal fiyatları düşerken, madencilik sektörünün teşvik edilmesi gerekirken genelge ile zor 

duruma düşmüştür. 

-Sektörün önünün açılabilmesi için madencilik faaliyetlerinin izinlerinin genelge kapsamından 

çıkarılması gerekmektedir. Denilmiştir.  

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

4- Odamız 9. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Karşıyaka Devlet hastanesinden yamaçlı tarafına dönüş yolu araya refüj konulması nedeniyle kapatılmış 

olup esnafın sıkışan trafik nedeniyle büyük zorluk yaşadığı bu nedenle söz konusu dönüş yolunun tekrar 

açılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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5- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a) Enerji-Sa’ya tasdik için gönderilen elektrik projeleri ve enerji müsaadeleri zamanında 

çıkmamaktadır ve bu sebeple elektrik piyasasında meslektaşlarımızın işleri aksamaktadır. Söz 

konusu aksaklığın giderilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. 

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

b) Kamu ihalelerinde öncelikle belediyelerimizde; devlet hastanelerimizde ödenekleri var diye 

ihaleye çıkılıyor ve ihaleyi alan firma işi teslim etmesine rağmen ödemeler zamanında 

yapılamadığından esnafımız mağdur oluyor. Mağduriyetin giderilmesi için iş bitiminden sonra 

ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Konu, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı’na iletilmiştir. 

6-   Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a) Adana genelinde yıllardır sürüncemede olan imara kapalı olan alanların Belediyelerce acilen 

sorunlarının çözüme kavuşturulması,   

b) Afet bölgesi ilan edilen mahallelerin akıbeti ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi alınması. 

İstenmiştir.   

  Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

7- Odamız 21. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a) Müze kavşağının oradaki askeriyenin duvarının yanındaki E5- yolundaki yaya kaldırımının çok 

dar olması nedeniyle can güvenliği açısından büyük tehlike arz etmektedir. Kaldırımın 

genişletilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

b) Kenan Evren Bulvarı’ndan Turgut Özal bulvarına dönüşte (Ruh Sağlığına doğru) T.Özal-K.Evren 

kavşak ışıklarından hemen 150-200 mt sonra tekrar T.Özal Bulvarı üzerine ışık konulması 

kazalara sebebiyet vermektedir. Yayalar için ışık yerine alt veya üst geçit yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

  Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

c) Yüreğir Numune Hastanesi civarında seyyar satıcılarının yoğun olarak faaliyette bulunduğundan 

seyyar satıcıların kaldırılması gerektiği ifade etmişlerdir.  

Konu, Adana Yüreğir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

d) Tüpgaz satışlarının yetkili bayiler dışında bakkal ve marketlerde de mevzuata aykırı olarak 

satıldığı, bu uygulamanın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmasının yanında sektörümüz 

açısından da güven ve mali kayıplara neden olduğu, bu nedenle yetkili tüpgaz bayilerinin dışında 

satışlarının engellenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Konu, Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

8- Odamız 34. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

Üyelerimiz, EPDK’nın LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde yapmış olduğu düzenlemeye göre 

01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere akaryakıt istasyonlarında istihdam edilen ve makine, kimya, 

çevre ve petrol mühendislerince yürütülmekte olan sorumlu müdürlerin daha önceki yönetmeliğe göre 

beş adet tesise bakabildiğini, ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre sorumlu müdürlerin sadece bir 

akaryakıt istasyonunda istihdam edileceğini ve maaş maliyetlerini bakabilecekleri tek istasyona göre 

talep edeceklerini bildirmişlerdir. Üyelerimiz, diğer yandan yeni yönetmelikte tüm mühendislik 

dallarından mezun olanların ve bazı meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinden mezun olanların 

benzin istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapabileceklerini, sorumlu müdürlük yapacak 

kişilerin TMMOB tarafından eğitileceği ve sertifika alarak görev yapabileceklerini ifade etmişlerdir.  

Üyelerimiz kar marjlarının düşük olması nedeniyle her bir istasyonda sorumlu müdür çalıştırabilecek 

maddi durumlarının yeterli olmadığını belirterek, hali hazırda sorumlu müdürlük yapabilecek sertifikalı 

mühendislerin de çok az bulunduğunu, bunları bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve sorumlu müdür maaş 

maliyetlerinin fahiş derecede arttığını bildirmişlerdir. Üyelerimiz 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş 

Sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri doktorunun istihdam edilmesinin zorunlu hale geldiğini, bunun 

yanında istasyonlarda sorumlu müdür olarak çalışacak uzmanların görev tanımlarının iş sağlığı ve 

güvenliği uzmanı görev tanımıyla paralel olduğunu belirterek, sorumlu müdür istihdamının maddi olarak 

büyük bir yük getireceğini dile getirmişlerdir.  Üyelerimiz yeni çıkan yönetmeliğin kaldırılması veya eski 

yönetmelik hükümlerinin tekrar geçerli olması gerektiğini bildirmişlerdir. 

 Konu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (LPG Dairesi Başkanlığı’na) iletilmiştir. 
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9- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Ülkemizdeki tüm okul/kurum servis araçlarında erişilebilirliğinin şart koşulması ile ilgili olarak 

üyelerimiz özellikle öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların umumi olmadığını, kurum ve 

kuruluşlar tarafından kiralanmak suretiyle hizmet verdiğini belirterek, kurum ve kuruluşların engelli 

personel ve öğrencileri için servis hizmeti veren kuruluşlarla sözleşmelerine gerektiğinde engelli 

erişimine uygun araç talep edebileceklerini, öğrenci servis araçlarında yardımcı personel istihdam 

edildiğini bu nedenle de özellikle engelli erişiminin servis araçları için zorunlu olmaması gerektiğini 

bildirmişlerdir. Yeni çıkan engelli donanımlı araçlar için üyelerimiz, mevcut yolcu taşıma kapasitelerinin 

düşeceğini bu nedenle araç ihtiyacında artış olacağını, trafikte seyredecek araç sayısının ve taşıma 

maliyetlerinin artacağını ve bu tür araçların imalatçılar/ithalatçılar/tadilatçılar açısından yeterli miktarda 

piyasaya arz edilemeyeceğini ve trafiğe tescilli araçlardaki tadilat ihtiyacının zamanında 

karşılanamayacağını düşünmektedirler. 

 Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

     V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

1- Odamız 46.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 

cevabi yazıda: “İlgili yazımız incelenmiş, 28.11.2012 tarih ve 222 Sayılı Belediye Meclis Kararında 

“Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiyatlarındaki değişimlere 1,5,7,8 ve 9 numaralı maddelerde 

belirtilen birim fiyatlar üzerinden, gerektiğinde birim ağırlıklar sabit kalmak şartıyla fiyatlarında % 25 

artış ve eksiltme yapmak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda yapılacak toptan 

satış işlemlerinde perakende satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 oranında indirim uygulayabilmek ve 

gerekçeli gramaj değişikliklerinde birim fiyatların yukarıda belirtilen birim fiyatlar üzerinden 

ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak değiştirebilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. 2886 

sayılı kanuna göre yapılacak toptan satışlarda satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 indirim uygulanır.” 

denilmektedir.  

2013 yılı Ocak-Haziran aralığında ekmek satışının yeterli düzeye ulaşmamasında dolayı 2013 Mali Yılı 

Ücret Tarifesinin Ekmek Üretim İşleri Başlıklı 1 numaralı maddesinde belirtilen “Belediyemiz Ekmek 

Fabrikalarında Üretilen 250 gram ekmeğin beheri KDV dahil satış fiyatının 12 Temmuz 2013 tarihinde 

itibaren 40 Kuruşa indirilmesi Başkanlık Makamının oluru ile uygun görülmüştür.” denilmiştir. 

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

olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda: 

“İlgide kayıtlı yazınızda; Nusret Fişek Caddesi’nde parkmetre kararı olmadan ücret alındığından 

bahsedilmekte olup; uygulamanın sonlandırılması talep edilmektedir. Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

(UKOME)’nin 09.10.2013 tarih ve 2013/315 sayılı kararı ile Nusret Fişek Caddesi üzerinde bulunan 

parkmetre uygulamasının iptaline karar verilmiştir.” denilmektedir. 

3- Odamız 37.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş 

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

susam bitkisi, karpuz, soğan ve buğday yerlerine genellikle 2.ürün olarak ekilmektedir. 2012 yılında 

15.433 da alanda susam ekilişi yapılmıştır. Hasattaki güçlükler (elle ediliyor olması) nedeniyle, diğer 

2.ürünlere göre (pamuk, soya, yerfıstığı, mısır) getirisinin az olması gibi nedenlerle üreticilerimiz 

tarafından tercih edilmemektedir. İlimizde susam fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup, 

Müdürlüğümüzün fiyat oluşumunda etkisi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yazınız Bakanlığımız 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.” denilmektedir. 

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

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

“Optimum AVM, Sheraton Oteli ve Hilton Oteli kavşağında yer alan çevre ve görüntü kirliliğine 

neden olan mezbele yerlerinin kaldırılarak düzenlenmesini beyan ederek gereğinin yapılmasını arz 

etmektesiniz. Daire Başkanlığımıza bağlı Zabıta İmar ve İlan Reklam Şube Müdürlüğü Ekiplerinin 

belirtilen yerde yapmış olduğu denetimlerde; şikayet konusu çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 

mezbele yerlerin kaldırılması ile ilgili çalışmanın İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı birimlerince 

yerinde görülerek yapılmasını ve çöp atıklarının kaldırılması ile ilgili işlemlerin ise Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı’na yazı yazıldığı hususunu bilgilerinize rica ederim” denilmiştir.   
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VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ:   

Kredi Kartı ve Kredilerde Taksit Sınırlandırılması ile ilgili olarak hazırlanan görüşümüz;  

“Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Resmi Gazete’de yer alan “Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğinin 26. 

maddesine göre mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 

ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet 

alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ay ile sınırlandırılmış ve kredi kartlarıyla 

gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt 

alımlarında taksit uygulanmasına 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren son verilecektir.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yapmış olduğu bu düzenleme ile yüksek ve istikrarlı 

bir büyüme dinamiği sağlamak üzere en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufların 

arttırılması ve israfın azaltılmasının amaçlandığı gerekçesi öne sürülmüştür. Ülke ekonomisi için yurt içi 

tasarrufların arttırılması ve israfın azaltılması önemlidir. Ancak yapılan bu değişiklikle kuyumculuk ve 

telekomünikasyon sektörlerine ağır bir darbe vurulmuştur. Yönetmelik değişikliğinin uygulamaya 

konulmasıyla bu sektörlerde büyük bir krize yaşanacaktır. Alım gücünün zorlaştığı günümüzde 

taksitlerin kaldırılması (taksit sayısının sıfıra indirilmesi) uygulamasının bu sektörleri zora sokması 

kaçınılmazdır. 

Günlük olarak tüketilen gıda, petrol gibi ihtiyaç maddelerinin, telekomünikasyon ve kuyumculuk ile eş 

değerde tutulmasının yanlış olacağı, ayrıca bu uygulama hayata geçtiği takdirde sadece bu sektörlerde 

faaliyet gösteren firmaların değil aynı zamanda tüketiciyi de olumsuz yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir. Tüketici satıcılardan taksitle alamadıkları ürünleri, bu sefer tüketici kredisi, senet alış 

verişi gibi alternatif yollar kullanarak almak isteyeceklerdir. Bu açıdan tüketicinin de zarar göreceği 

aşikârdır.  

Bu çerçevede, kuruluş amaçlarımızdan olan “üyelerimizin hak ve menfaatlerini gözetmek, korumak” 

ilkesinden hareketle; Odamızda kayıtlı tüm telekomünikasyon ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet 

gösteren üyelerimizin söz konusu uygulamadan zarar görmemesi adına, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’nun yapmış olduğu düzenlemenin revize edilmesi gerektiği Yönetim Kurulumuzun 

15.01.2014 tarihli toplantısında değerlendirilerek, sorunun çözüme kavuşturulmak üzere Birliğimize 

iletilmesine karar verilmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

                        VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 19 Aralık 2013 tarihinde “Çukurova Üniversitesi, 219.Üniversitelerarası Kurul Toplantısı Gala 

Yemeği”ne Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

2- 24 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da yapılan “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve İş Alemine 

Faydaları” konulu toplantıya Genel Sekreter Ahmet NEVRUZ,  

3- 5 Ocak 2014 tarihinde Atatürk Parkında “5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Yıldönümü” münasebetiyle 

düzenlenen törene Meclis Başkanı Tarkan KULAK, 

4- 6 Ocak 2014 tarihinde “Bloomberg TV Canlı Yayınına” Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

5- 16 Ocak 2014 tarihinde Park Zirve’de gerçekleştirilen bu yıl 12 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek 

olan “II.Portakal Çiçeği Karnavalı” tanıtım ve hazırlık toplantısına Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 

ÖZEL ve Erdinç GÜNEYLİ, 

6- 16 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da yapılan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Kurulu toplantısında 

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE, İKV Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.  

7- 18 Ocak 2014 tarihinde Adana Valiliği’nde yapılan “Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet 

DAVUTOĞLU’nun katılımıyla gerçekleştirilen “VI. Büyükelçiler Konferansı” na Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE, 

8- 18 Ocak 2014 tarihinde TOBB’de yapılan “Kapasite Raporu Eksperlerine Verilecek Eğitim İçin 

Düzenlenen İstişare Toplantısı”na İç Ticaret Müdürü Mertol MERCİMEK, 

9- 21 Ocak 2014 tarihinde Adana Valiliği’nde gerçekleştirilen “1.İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” na 

Genel Sekreter Ahmet NEVRUZ, katılmıştır.  
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       VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR:  

1- 13 Ocak 2014 tarihinde Odamızda “Çeçenistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Kardeş Oda Protokolü” 

imzalanmış ve “Çeçenistan Ülke Sohbet Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

2- 15 Ocak 2014 tarihinde TSE işbirliği ile Odamızda “İnovasyon Yönetimi Semineri” 

gerçekleştirilmiştir. 

3- 16 Ocak 2014 tarihinde Finansbank işbirliği ile Odamızda “e-Fatura Semineri” gerçekleştirilmiştir. 

4- 20 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği bünyesinde yer alan ICC Türkiye Milli 

Komitesi ile Odamız işbirliği ve ev sahipliğinde “Rekabet Hukuku Semineri” gerçekleştirilmiştir. 

 

   IX - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 17 Aralık 2013 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Üyesi Ekrem ASLAN, 

2- 19 Aralık 2013 tarihinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Koray MANGTAY, Koza İşkadınları 

Derneği Başkanı Arzu GÖKTEPE ve Dernek Üyeleri, 

3- 23 Aralık 2013 tarihinde Hüseyin SÖZLÜ-MHP Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, 

4- 24 Aralık 2013 tarihinde Amerikalı İş Adamlarından oluşan bir heyet,  

5- 30 Aralık 2013 tarihinde Abdullah TORUN-AKP Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, 

6- 10 Ocak 2014 tarihinde Vakıfbank Bölge Müdürü Ertuğrul OTLUK,  

7- 10 Ocak 2014 tarihinde İş Müfettişliği Adana Grup Başkanlığı’ndan Mehmet SÜMER,  

8- 13 Ocak 2014 tarihinde, Rusya Federasyonu Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 

Khasan KHAKİMOV, Ulusal Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Şaid 

DJAMALDAEV, Küçük ve Orta ölçekli Girişimcilik Komitesi Başkanı Şaarani ŞUAIPOV, Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Nurbek ADAEV, Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Isa BISAEV,  

9- 16 Ocak 2014 tarihinde Finansbank Nakit Yönetimi, Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür 

Yardımcısı Saruhan DOĞAN, e-Finans Genel Müdür Yardımcısı Okan Murat DÖNMEZ, Finansbank 

Çukurova Bölge Müdürü Nezih ÖZOZAN, 

10- 17 Ocak 2014 tarihinde Vakıfbank Genel Müdürü Halil AYDOĞAN, 

Odamızı ziyaret etmişlerdir. 

 

X - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

22 Ocak 2014 Tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Adana Emniyet Müdürlüğüne 

yeni atanan Cengiz ZEYBEK’i makamında ziyaret etmişlerdir. 


