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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(23.01.2014-19.02.2014) 

 

Sayın Meclis Üyeleri, 

 

Oda Meclisimizin 27 Şubat 2014 ve 10 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 23 Ocak 2014 – 19 Şubat 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en 

önemlilerini içeren çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 

 

 I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER : 

 23.01.2014-19.02.2014 tarihleri arasında Odamıza; 

          

121  yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                                  

637  üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış, 

55 .üyenin kaydı silinmiştir. 

 

19.02.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27520 

 

                     

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 verilen danışmanlık 

hizmetleri ile “Proje Kapanış Toplantısı ve Sertifika Töreni” için çalışmaları devam etmektedir.  

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

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, Tunus Ülke Sohbet Toplantısı, Proje Döngüsü Yönetimi 

Eğitimi, Dış Ticaret Eğitimi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.) 

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

Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerimiz,  

7- 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun 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 tamamlanmış olup; iç ve dış 

paydaşlara dağıtılmak üzere çoğaltılması yönündeki çalışmalarımız, 
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11- Odamızın kuruluşunun120.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik 

çalışmalarımız, 

12- Odamıza yeni hizmet binası yapılması ile ilgili çalışmalarımız,        

devam etmektedir. 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- 23 Ocak 2014 tarihinde TSE yetkililerince gerçekleştirilen ISO 9001 KYS Dış Denetimi başarıyla 

tamamlanmıştır.  

2- 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 verilen eğitimler tamamlanmıştır.  

 

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; 

Tarım alanlarında budama, seyreltme, hasat dikimi gibi işler yapan çalışanların eğitimli olmaması 

nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik görüşlerinize ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Konu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 
2- Odamız 8. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:      

a) Bölgemizde faaliyette gösteren gıda toptancıları Osmaniye, Kadirli İskenderun gibi bölgemize 

yakın yerlere mal gönderdiklerinde, söz konusu yerlerde trafik ekiplerince şehre 

sokulmamaktadırlar ve ancak saat 19.00 itibariyle servis ve dağıtım araçlarının şehre girişine 

izin vermektedirler, Ancak dağıtım yapılan malzemelerin gıda malzemesi olması sebebiyle, 

ihtiyaç sahiplerine yetişmemesi durumunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu çerçevede Mersin ve 

Tarsus bölgelerinde olduğu gibi gıda dağıtımı yapan firmaların araçlarının plakalarının ilgili 

trafik şube müdürlüğüne verilerek bu araçların gün içerisinde dağıtım yapmalarının sağlanması 

hususunda girişimde bulunulması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Konu, Osmaniye Valiliği, Hatay Valiliği, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Antakya 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na iletilmiştir.  

b)   Çay ithalatı yapan üyelerimiz, yurt dışından getirdikleri çayı mecburen Rize gümrük 

müdürlüğüne indirmek zorundadırlar, ancak yurtdışı tedarikçilerimiz Rize limanını yetersiz 

olması ve küçük bir liman olması sebebiyle Gemileri limana yanaştırıp yükü 

indirememektedirler. Bu nedenle yurt dışından ithal edilen çayların eskisi gibi Trabzon 

Limanına kabul edilmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunmasını bildirmişlerdir. 

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

3- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden ayakkabıcılığın desteklenmesi ve bu okuldan 

mesleğimize yönelik personel yetiştirilmesi için okul idarecileri ile temasa geçilerek gereğinin 

yapılması kararı alınmıştır. 

Konu, Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

4- Odamız 11. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Sanayi Sicil Müdürlüğü’nün istemiş olduğu Sanayi Sicil Belgesi yıllık vize işlemleri sırasında 

bilgilerin internet ortamından girilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi gerektiği hususunu 

belirtmişlerdir. 

Konu, Adana İl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
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5- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a)  Barış Manço Bulvarı girişinden başlayarak takip eden yol üzerinde cadde üzerinde araçların 

park edebileceği yer bulunmamaktadır. Söz konusu yerde kaldırımların geniş olması nedeniyle 

cep park yapılabilecek bir pozisyon mevcuttur, esnaf ve vatandaşın rahat etmesi açısından söz 

konusu caddeye cep park yapılması yönünde girişimlerde bulunulması hususu, 

b)   Karasoku Mah. 28006 sokağın yalnız Abidinpaşa girişli olmasının trafiği rahatlatacağı 

düşünülmekte, zira esnaf için mal indirme ve bindirme esnasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Esnafımızın mağduriyetin giderilmesi hususunda karar alınmış olup;  

         Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

   c) Üyelerimizin almakla mükellef olduğu Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi 

(EKAT) sadece Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum ve Erzincan illerinde yer alan eğitim merkezlerinde 

verilmektedir. Söz konusu belgenin Adana il sınırları içerisinde alınması ve eğitimlerin bölgemizde 

de verilmesi için girişimlerde bulunulması, konuyla ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 

bilgi istenmesi yönünde karar alınmıştır.  

Konu, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

6- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

Merkezi kalorifer Sistemlerinde sayaçtan geçen gaz bedeli normal kombilerden geçen gaz fiyatlarına 

göre %30 civarında daha farklı olduğu iddia edilmektedir. Eğer böyle bir fark varsa, bunun hukuki 

dayanağının olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi talep edilmiştir. 

Konu, Aksa Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne iletilmiştir. 

 

7- Odamız 29. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

BDDK’nın Kredi Kartı ile taksit hususunda yaptığı düzenleme 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 26 Kasım 2013 Tarihli 

BDDK web sitesinde yayınlanan taslakta 6 aylık süre öngörülmesine rağmen, Düzenlemede 

kuyumcularla ilgili harcamaların kredi kartı ile taksitlendirilmesi uygulamasına son verilmektedir. 

Gerekçe olarak da kredi kartı ile alışveriş yapılmış gibi gösterilip “Borç Para” alındığı, taksit taksit 

ödeme yapıldığı sunulmaktadır. “Pos tefeciliği” olarak adlandırılan bu yöntemde kuyumcuların 

katma değerli ürünlerinde ve bu ürünleri satan mağazalarda bu uygulama görülmektedir. Nedeni 

katma değeri olan (işçilik ve kar) ürünler ve bunlarda uygulanan KDV, bu tarz işlemi yapılabilir 

olmaktan çıkartmaktadır.  

Bu işlemler daha çok (24A) altın, külçe ve hurda alım satımı yapılmış gibi gösterilerek ancak 

mümkündür.  

Oysa ülkemiz genelindeki binlerce kuyumcu mağazasında usta ve kalfaların emeği ile katma değer 

oluşumu sağlayan “Takı” ürünleri satışların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu düzenleme 

tefecilik yapanlardan ziyade takı üretimi yapan insanların emeğine ve yalnızca kuyumculuk yapan 

işletmelerin kar ve cirolarına hiç hak etmedikleri, gerekçenin oluşumuna hiçbir katkıları olmamasına 

rağmen darbe vuracaktır.  

Bu sebeple kanunun gözden geçirilerek kapsamının kuyumcu mağazalarının tüm ürünleri yerine, Pos 

tefeciliğine kolaylık sağlayabilecek “0” K.D.V. oranlı (24 Ayar ve Hurda Altın) külte altın hurda 

altın vs. kapsamına indirgenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut düzenleme bu hali ile emeğe, 

sektöre ve takı almak niyeti ile kuyumculara gelen kitlesine ceza niteliğinde olacaktır. 

Bu uygulamanın söz konusu sıkıntılarımızı da dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiği 

bildirilmiştir.  

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

8- Odamız 33. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

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

dolayı sokağın ve trafiğin çok sıkıntılı olduğu, düzeltilmesi hususunu belirtmişlerdir. 
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b) Melekgirmez çarşı sokağının giriş yolunun saydam caddesindeki ender mağazasının yanından 

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

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

9- Odamız 38. Grup Meslek Komitesi Toplantısında: 

a)  İçişleri Bakanlığınca çıkartılan yasada ilan ve reklam tarifeleri ile ilgili olarak gerekli 

düzenlemelerin yapıldığını ve bölgesel olarak yapılan düzenlemelerin ilgili Belediyelere 

gönderilerek tabela ve ilan vergilerinin bu doğrultuda alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

uygulanan tarifenin Bakanlık tarafından gönderilen tarife mi yoksa Büyükşehir Belediyesi ve 

İlçe Belediyelerinin uyguladığı tarife olup olmadığı hususunda bilgi istemişlerdir. 

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

b)  Kasım ayı içerisinde almış olduğumuz Reşatbey Mah. 62015 Sokakta duvar kenarları için 

servislere izin verilmesine rağmen okul servislerinin tüm sokağı kapatması nedeniyle o 

bölgede faaliyet gösteren üyelerimiz sıkıntı yaşadıklarını bildirmişlerdir. Üyelerimizin 

mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde yeniden girişimlerde bulunulması 

hususunu belirtmişlerdir.   

Konu, Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

 

10- Odamız 41. Grup Meslek Komitesi Toplantısında:  

a)  Emlak komisyonculuğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan 2003/59 sayılı mecburi 

standart tebliğindeki şartlar sağlanarak yapılmalı ve ilgili Müdürlükçe denetim yapılması 

istenmelidir. Kayıt dışı faaliyet gösteren emlakçıların denetimi yapılması hususunu 

bildirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ve İlçe Belediye Başkanlıklarına ve  Ticaret İl 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b)  Emlakçılar ve özellikle BDK ve SPK lisanslı Gayrimenkul değerleme şirketlerinin KOSGEB 

tarafından verilen kredilerden yararlanması konusunda TOBB ile iletişime geçilmelidir. 

Kurumsal nitelikte hizmet veren, emlak komisyonculuğu yapmaları kesinlikle yasak olan, 

BDDK ve SPK denetimine tabi olan, bünyelerinde çok sayıda işgücü istihdam eden, 

Gayrimenkul Değerlendirme Şirketlerinin KOSGEB kredilerinden yararlandırılması mutlaka 

sağlanmalı ve konuyla ilgili girişimlerde bulunulması gerektiği bildirilmiştir. 

Konu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

 

 

V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARA GELEN CEVABİ YAZILAR:   

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

iletilmiş olup; Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Adana İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği’nden gelen cevabi yazıda: “İlgili yazımız incelenmiş, Kamu 

İhalelerinde hastanelerin ödenekleri var diye ihaleye çıkıldığı ve ihaleyi alan firma işi teslim 

etmesine rağmen ödemelerin zamanında yapılmadığı firmaların mağdur olduğu belirtilmiştir. 

Genel Sekreterliğimizce konuyla ilgili Sağlık Tesislerine yazışmalar yapılmış ve firma alacakları 

konusunda mağduriyetin giderilmesi için mevzuat ve tip sözleşmelerdeki ödeme sürelerine dikkat 

edilmesi, Genel Sekreterliğimizin yasal sıkıntıya düşürülmemesi konusunda uyarılmıştır.” 

denilmektedir.  

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

iletilmiş olup;  

a) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım ve Onarım Şube 

Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “E5 üzerindeki kaldırım genişletilmesi, Turgut Özal 

Bulvarı üzerine ışık konulması ile alt veya üst geçit yapılması önerilmektedir. Söz konusu 

toplantıda alınan öneriler bundan sonraki çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere not 

alınmıştır.” Denilmektedir. 
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b) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda 

şehrin çeşitli caddeleri, yol kenarları ve arar sokaklarda kaçak sigara satışı yapıldığı, hem 

halk sağlığını tehdit ettiği hem de haksız rekabet sağlandığını, denetimlerin sıkılaştırılması 

gerektiğini beyan edip gereğinin yapılmasını talep etmektesiniz. Daire Başkanlığımıza bağlı 

Zabıta Ekipleri, sorumluluk alanımızda olan ana cadde ve bulvarlarda genel çalışma yapılmış 

olup ekli resim ve memur raporundan da anlaşılacağı üzere kaçak sigara ve tütün satışı yapan 

şahıslar bölgeden uzaklaştırılmıştır. Bölgeden sorumlu ekibimizce zaman zaman yapılan 

kontrollerde görülen olumsuzluklara müdahale edildiği hususunu bilgilerinize rica 

ederim.Denilmiştir. 

c) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıda; 

Kenan Everen Bulvarından 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 

yapılaması talep edilmekte olup, bahse konu yerde yerdeki sinyalizasyon sistemi sadece okul 

saatlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla devreye 

girmekte olup, bu saatler dışında sarı fasılada çalışmaktadır. Bahse konu yerle ilgili 

Karayolları yönetmeliğine göre üst geçit  veya alt geçit yapılabilmesi için iki yönlü yollarda 

saatte 900 araç - 500 ve üzeri yaya, bölünmüş yollarda (bulvarlarda) saatte 1500 araç - 500 

ve üzeri yaya yoğunluğu olması gerektiği ancak talep edilen yerin bu şartlara uymadığı tespit 

edilmiş ve söz konusu noktada sinyalize kavşak olduğu ve yayaların güvenli geçiş için 

sinyalize kavşağı kullanmaları gerektiği dikkate alınarak Ulaşım koordinasyon Merkezi’nin 

kararı ile söz konusu yere üst geçit yapılmasının uygun olmayacağı kanaatine 

varılmıştır.Denilmiştir.   

d) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından “şehrimizin gözde yerlerinden biri olan Optimum AVM, Hilton Oteli ve 

Sheraton Oteli civarında özellikle Hilton Oteli kavşağında yer alan, çevre ve görüntü 

kirliliğine neden olan mezbele yerlerin kaldırılarak düzenlenmesi ve söz konusu bölgede 

faaliyette bulunan işyerlerinin mağduriyetlerinin sona erdirilmesi ile ilgili talebimize” gelen 

cevabi yazısında, 

 Optimum AVM’nin kuzeyi ile Sheraton Oteli’nin doğusu, 17.03.2006 Tarih ve 81 Sayılı 

14.03.2008 tarih ve 58 sayılı 15.03.2012 tarih ve 48 sayılı 15.06.2012 tarih ve 95 sayılı ve 

11.09.2012 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararları ile Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Alanı ilan edilmiştir.  

Söz konusu bölge içersisinde hak sahibi olan vatandaşlarımızla anlaşmalar yapılmış olup, 

konut ve/veya bedel tercihinde bulunanların tapu tescilleri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı adına yapılmış ve hak sahiplerinin tercihi doğrultusunda işlemleri tesis edilmiştir. 

Saha içersisinde anlaşmaları tamamlanarak boşaltılan konutların tamamı yıkılmış olup, ilgi 

yazınızda bahsedilen bölge içerisindeki metruk yapılar incelendiğinde;  

Bir kısmının, hisseli mülkiyete sahip olduğu, hissedarlardan bir kısmı ile anlaşma sağlanmış 

olmasına karşın en az bir hissedarın anlaşmadığı ve bu yüzden binanın yıkılamadığı, 

Bir kısmının, hak sahiplerinin tamamı ile anlaşma sağlanmış olmasına karşın, bitişik nizamda 

yapılmış olan ve hatta bazılarında ortak duvar kullanan yapıların, yıkıldığı takdirde hemen 

yanındaki konut veya konutlara ciddi zararlar verebilecek olması nedeni ile yıkılmadığı, 

Bir kısmının ise, mülkiyeti tamamen şahıslar ait olduğu ve şahısların bilgisi dahilinde 

ve/veya konutlarını terk ettikleri için başka şahıslar tarafından sadece hurda kullanılabilir 

parçalarının alınarak metruk vaziyette bırakıldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca , Hilton Otelinin doğusu, Cumhuriyet Mahallesi, 26.11.2013 tarih ve 2013/5679 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Afet Riskli Alan ilan edilmiş, bu karar 18.12.2013 tarih ve 28855 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu bölgedeki bütün iş, işlem ve uygulamalarda 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

yetkilidir. Denilmiştir. 
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3- Odamız 32.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 

cevabi yazıda “Abidinpaşa Caddesi 23 Nisan Ortaokulunun bulunduğu sokak girişine sokağa 

dönülmez levhası, cadde üzerinde yapılan kaldırım ve yol çalışmalarından dolayı söküldüğünden 

bahsedilmektedir. Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan incelemeler 

neticesinde kaldırım çalışmalarından dolayı, eksilmiş olan Abidinpaşa Caddesi üzerindeki trafik 

levhalarının tamamının montajı yapılmıştır.” denilmektedir. 

4- Odamız 42.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara 

iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı en İşleri Daire Başkanlığı Yapım ve 

Onarım Şube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda: “Yol Çalışmaları nedeniyle yaşanan 

sıkıntılar ve bu sıkıntılardan dolayı alınması gereken önlemlerden bahsedilmektedir. Söz konusu 

toplantıda alınan öneriler bundan sonraki çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere not 

alınmıştır.” denilmiştir.   

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

iletilmiş olup gelen cevabi yazıda ; 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.” Denilmektedir. 

 

VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

1- Bulgaristan’a yapılan ihracat sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak;  

Üyelerimizin Bulgaristan’a yaptıkları ticaret esnasında firmalar arasında herhangi bir ticari sıkıntı 

olmamasına rağmen son dönemde yaşanmakta olan transit geçiş sorununun Avrupa Birliği’ne 

sevkiyat yapan firmalarımız açısından ciddi sıkıntılar yarattığı belirtilmiştir.  

 

2- 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Faaliyetleri kapsamında Odamızca 2013 Ocak-

Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmaların yer aldığı liste hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne iletilmiştir.  

 

 

VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER:  

1- 3 Şubat 2014 tarihinde Hilton Oteli’nde “İfade Özgürlüğü Kapsamında Toplantı, Gösteri 

Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Haklarının Kullanılması ile ilgili Mülki İdari Amirlerinde ve 

Kolluk Görevlilerinde Farkındalığın Artırılması Çalıştayı”na Genel Sekreter Ahmet NEVRUZ, 

2- 5 Şubat 2014 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısına Odamızı 

temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet ŞEKER, 

3- 12 Şubat 2014 tarihinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan Adana İnşaat 

Fuarı açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, 

4- 14 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen “Gıda İhtisas Toplantısı”na 

Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, Erdinç GÜNEYLİ, Şahin GÜNEŞER, Zübeyt ŞENDUR, 

Meclis Üyeleri Mehmet HAŞTAŞ, Nadir ÖZATA, Meslek Komitesi Üyesi Faysal DURAN ve 

Meslek Komiteleri ve Kararlar Şefi Cenk KADEŞ, 

Katılmışlardır.  

 

VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR: 

1- 28 Ocak 2014 tarihinde TOBB Adana Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Olağan Toplantısı, 

2- 30 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü Tanıtımı ve 

“İstatistiki Verilere Erişim” konulu toplantı, 
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3- 5-6 Şubat 2014 tarihinde Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Projesi kapsamında “Satış ve Pazarlama 

Eğitimi”, 

4- 14 Şubat 2014 tarihinde TOBB Genç Girişimciler Kurulu işbirliği ile “Kredi Kayıt Bürosu 

Türkiye’yi Kredi Notu İle Tanıştırıyor” Semineri, 

5- 14 Şubat 2014 tarihinde TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

IX - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 23 Ocak 2014 tarihinde PTT Başmüdürü Mehmet Kamil GÜMÜŞOĞLU, 

2- 30 Ocak 2014 tarihinde MHP Çukurova İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uğur AKBAŞ, 

3- 4 Şubat 2014 tarihinde Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, 

4- 5 Şubat 2014 tarihinde Portakal Çiçeği Karnavalı Komite Direktörü İlhami GÜNSEL ve AK 

Parti Çukurova İlçesi Belediye Başkan Adayı Cüneyt KARAARSLAN, 

5- 17 Şubat 2014 tarihinde ÇUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk SAKARYA ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 

6- 18 Şubat 2014 tarihinde Ermenistan Sanayici ve İş Adamları Derneği Proje Koordinatörü Armen 

Melkonyan, 

7- 19 Şubat 2014 tarihinde HDP İl Başkanı Uğur BAYRAK ve Belediye Başkan Adayları 

Odamızı ziyaret etmişlerdir. 

 

X - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

14 Şubat 2014 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, Erdinç GÜNEYLİ, Şahin GÜNEŞER, 

Zübeyt ŞENDUR, Meclis Üyeleri Mehmet HAŞTAŞ, Nadir ÖZATA, Meslek Komitesi Üyesi Faysal 

DURAN’dan oluşan heyet, İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etmişlerdir.  


