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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(22.12.2015 – 18.01.2016) 

 

Sayın Meclis Üyeleri,  

Oda Meclisimizin 28 Ocak 2016 ve 33 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim 

Kurulumuzun 22 Aralık 2015 – 18 Ocak 2016 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini 

içeren çalışmaları bilgilerinize sunulmuştur.   

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu  

 

I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 

22 Aralık 2015 – 18 Ocak 2016 tarihleri arasında Odamıza;  

197 yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                             

495 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,    

109 üyenin kaydı silinmiştir. 

18.01.2016 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 24.342 

 

II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2016 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde çalışmalarımız,   

2- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca kabul 

edilmiş olan Mobilya ve Makine sektörlerindeki Projelerimizin etkinlik takvimleri çerçevesindeki 

çalışmalarımız,(Proje faaliyetleri tamamlanmış olup, Bakanlıktan kapanış işlemleri devam etmektedir.) 

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

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

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

girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesi’ne açılan davamız devam etmektedir. Ayrıca ATOSEV Tesisinin 

üzerinde bulunduğu arazinin imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak değişikliğe gidilmesi için 

Büyükşehir Belediyesi’ne başvurumuz yapılmıştır.) 

6- Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik olarak başlattığımız “İhracat Hamlesi 

Projemiz” kapsamında, üyelerimize yönelik dış ticaret eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerimiz, 

(Firmalara Yönelik Dış Ticaret Danışmanlığı aşaması kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.)  

7- Odamız yeni hizmet binasının yapımına yönelik çalışmalarımız, (Projelerle ilgili maliyetleri 

düşürebilecek ne gibi değişiklikler yapılabileceği yönünde konunun uzmanlarıyla çalışmalar 

yapılmaktadır.)  

8- Odamızca, Çukurova’nın Hizmet Sektöründeki yerini belirlemek ve gelecek vizyonunu şekillendirmek 

amacıyla düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Hizmet Sektörünün Yeri ve Çukurova’nın Potansiyeli 

Çalıştayı” sonuç raporu çerçevesinde başlatılan çalışmalarımız, (Hazırlanan taslak eylem planı Yönetim 

Kurulumuza sunulmuş olup; paydaşlarla ve sektör temsilcileriyle yapılacak değerlendirmeler sonucunda 

son şekli verildiğinde yapılacak olan bir lansman toplantısıyla rapor kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. ) 

9- Çukurova Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz “Adana'da işletmeler dijital dünyaya birlikte adım atıyor.” 

adlı projemizin, proje takvimi kapsamındaki çalışmalarımız, (Projenin yürütüleceği mekan ve ortam 

hazırlanmış, donanım temini tamamlanmış olup; evrak tarama ve indeksleme aşamasına gelmiştir.)  

10-Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek 

Programı kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, Odamız ile Tarsus Ticaret ve 

Sanayi Odası ortaklığında yürütülen “TR62 (Adana,  Mersin) Bölgesi’nde Yer Alan Firmaların Rekabet 
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Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Kurulumu” projemizin, proje takvimi kapsamındaki 

çalışmalarımız, 

11- Adana Valiliği önderliği ile hayata geçirilen ve Odamızın Paydaşı olduğu “Rekabet İçin Strateji 

Adana (RİS) Projesi’ne yönelik çalışmalarımız, (Proje yürütme kurulunda görev alacak kişiler belirlenmiş 

olup; ajansa bildirilmiştir.)   

12- Odamız öncülüğünde, “Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurmasına yönelik 

çalışmalarımız, 

devam etmektedir. 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Odamıza olan gecikmiş aidat borçları zaman aşımı kapsamına gelen üyelerin, Bakanlık talimatı 

gereği icra takipleri açılmıştır.  

2- Hizmet binamızın 4. Katının çürümüş olan ve tehlike arz eden pencere doğramaları yenilenmiştir.  

3- 22 Aralık 2015 tarihinde, Adana Hiltonsa Oteli’nde Koordinatörlüğü Odamızca yürütülen TOBB 

Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve ÇUGİAD işbirliği ile düzenlenen ve Ahmet Şerif İZGÖREN’in 

konuşmacı olduğu "Gazete Kağıdından Paraşüt Yapmak" konulu kişisel gelişim toplantısı 

düzenlenmiştir.   

4- 30 Aralık 2015 tarihinde, ATOSEV ’de Odamız Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları ve Personelin katılımıyla 2015 Yılı Çalışmalarının ve 2016 Yılında 

Yapılacak Çalışma ve Projelerin değerlendirileceği çalışma yemeği düzenlenmiştir.  

5- 6-7 Ocak 2016 tarihlerinde Oda personeline yönelik, “Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve 

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. 

6- 2016 yılı için “Meslek Grupları Destek Programı” Yönetim Kurulunca belirlenmiş olup, yeni 

program Odamız web sayfasında yayınlanmıştır. 

 

IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI:  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından 

değerlendirilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1- Odamız 21. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

İlimizin önemli mahallerinde bulunan yöresel ürünler adı altında gıda panayırları kurulmaktadır. Bunların 

hepsi açık alanda hijyenik olmayan ortamlarda satış yapmaktadır. Diğer yanda 01.01.2016 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren Gıda Yönetmeliği gereği açıkta, ambalajsız olarak hiçbir şekilde ürün 

satılmayacağı hususu sektörümüzdeki üyelerimize ek bir maliyet getirmektedir. Bu kapsamda bu tür gıda 

panayırlarında açıkta hijyen olmayan ambalajsız şekilde yapılan satışlar nedeniyle üyelerimiz açısından 

haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu gıda panayırlarının kaldırılması için Odamızca girişimlerde 
bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, 

Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam İlçe Belediyelerine iletilmiştir. 

2- Odamız 22. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Sarıçam ilçesindeki gerek ticaretin gelişimi gerekse Sarıçam'a girecek araçların yakıt tasarrufu açısından, 

Kozan Yolu otoban bağlantısının 3 km ilerisinde bulunan otoban köprüsünden de kozan yoluna giriş-çıkış 
bağlantısı verilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü V. Bölge 

Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  

3-Odamız 28. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Sektörümüzün (Beyaz Eşya) en önemli sorunlarından biri yetişmiş eğitimli eleman bulunamamasıdır. Bu 

kapsamda Ticaret Liselerinde perakende ve pazarlama konularında bölüm açılması için Odamızca 
girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 



  3 

 

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

Kocavezir ve Melekgirmezdeki esnafların talebi üzerine söz konusu bölgenin Kocavezir Tekstil Vadisi 

olarak değiştirilmesi, bunun yanında Pazarlar Caddesine halen yasak olan Küçüksaat tarafından trafik 

akışının sağlanması ve bölgede bulunan çıkmaz sokakların açılması için Odamızca girişimlerde 
bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA GELEN CEVABİ YAZILAR: 

1- Odamız 2. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan karar Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol 

Şube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı yazıda; Seyhan İlçesi Vedat Dalokay Hal 

Kompleksi içindeki yolların yağmur yağması ile çamur içinde kaldığından dolayı, bozuk olan bu yolların 

bakım onarımlarının yapılarak asfaltlanması talep edilmektedir. Müdürlüğümüzce yapılan inceleme, söz 

konusu Hal Kompleksi içerisinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların bakım onarımı 

program ve bütçe dâhilinde yapılacaktır.” denilmektedir. 

2- Odamız 8. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan karar Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol 

Şube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı yazıda; Seyhan İlçesi Atikop Toptancılar Sitesi 

bölgesinde yarım bırakılan yol çalışmalarının tamamlanması, bu yolların bakım onarımlarının yapılarak 

asfaltlanması talep edilmektedir. ATİKOP toptancılar bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 

bulunan yolların bakım onarımı program ve bütçe dâhilinde yapılacaktır.” denilmektedir. 

3- Odamız 19. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan karar Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne iletilmiş olup; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol 

Şube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı yazıda; Seyhan İlçesi Yeni Metal Sanayi Sitesinde 

sürekli altyapı ve üstyapı çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların bir an önce yapılması 

talep edilmektedir. Müdürlüğümüzce yapılan inceleme, söz konusu Yeni Metal Sanayi Sitesi içerisinde 

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollarda yapılan altyapı çalışmalarından kaynaklı 

olumsuzlukların bakım onarımı belirtilen çalışmalar tamamlandıkça program ve bütçe dâhilinde 

yapılacaktır.” denilmektedir. 

4- Odamız 21.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan karar Yüreğir İlçe Belediyesi’ne 

iletilmiş olup; Yüreğir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı 

yazıda, İlçemiz Yüreğir Numune Hastanesi civarındaki bulunan seyyar satıcılar nedeniyle oda üyelerinin 

işlerin aksadığı ve büfelerde tekel ruhsatı olmadığı halde tekel ürünleri satıldığı belirtilerek gerekli 

denetimlerin yapılması istenmektedir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi çevresinde yapılan çalışmalarda; seyyar satıcıların bölgeden uzaklaştırılmıştır. 

Ayrıca hastane girişinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından büfe uygunluk belgesi verilen Kent 

kart dolumu yapılan büfede tütün ürünleri satışı yapıldığı tespit edilmiştir.” denilmektedir.  

5- Odamız 23.Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan karar Adana Emniyet 

Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “Kızılay 

Caddesi üzerinde bulunan Odanıza bağlı bazı üyelerinizin işyerlerinde son zamanlarda hırsızlık 

olaylarının arttığı ve gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Konu ile ilgili olarak bağlı Polis merkezi 

Amirliğimizden yaya ve motorize devriyeler belirtilen bölgeyi sık sık kontrol etmekte olup, denetimlerini 

sıklaştıracaklardır.” denilmektedir. 

 

 

VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

1-   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdiğimiz 21.12.2015 tarih ve 4996 sayılı yazıda; Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ülkemiz pozisyonlarının belirlenmesi, AB pazarına girişte yaşanan 

sorunlar ile karşılıklı pazar açılımı çerçevesinde talepkâr ve korumacı olunabilecek alanlar ile ilgili 

hazırlanan Odamız görüşleri iletilmiştir. 
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Oda Görüşü: 

a. Bugün Türkiye-AB ilişkileri her iki düzlemde de ağır ve sıkıntılı bir seyir izlemektedir. 

Türkiye’nin karar alma mekanizmalarında yer almaması nedeniyle ortaklığın Türkiye aleyhine tek 

taraflı bir ilişkiye dönüşmesi, Türkiye-AB ilişkilerindeki ivme kaybı ve bazı AB ülkeleri nezdinde 

Türkiye’nin üyeliğine karşı alınan olumsuz tavır, 15. yılına giren Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin de 

birçok çevrede sorgulanmasına yol açmıştır. 

b. AB-Türkiye arasında kurulmuş Gümrük Birliği süreci dışında Dünya Ticaret anlaşmaları son 

birkaç yıllık döneme kadar hizmet ihracatı konusunu yeterince önemsememiştir. Bu bağlamda 

Ekonomi Bakanlığının öncülük ettiği hizmet sektörü ihracatının teşviki ve ek yasak düzenlemeler, 

Dünya ulusları arasında Türkiye’yi önemli bir konuma getirmiştir. Konunun bütüncüllüğü açısından 

AB ile yaşanan vize sorununun altını çizmek istiyoruz. Çünkü AB tam üyesi olmayan Türkiye’nin 

karşılaştığı vize engeli hizmet sektörü ihracatı önüne çekilen en önemli engel görünümündedir.  

c. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde yaşanan sorunların belki de en önemlisi AB’nin, başta özellikle 

işadamları olmak üzere Türk vatandaşlarına uyguladığı zorunlu vizedir. Türkiye ile AB arasında 

malların serbest dolaşımda olduğu, Gümrük Birliği içinde mallarını tanıtmak için fuarlara gitmek, 

ihalelere katılmak, muhataplarıyla görüşme yapmak ya da anlaşma imzalamak isteyen 

işadamlarından vize istenmesi haksız bir uygulama olduğu kadar, Gümrük Birliği’nin mantığıyla da 

uyuşmamaktadır. Üstelik üye ülkelerin, AB’nin üyelik müzakeresi içinde olmadığı, hatta bir ortaklık 

ilişkisi de kurmadığı ülke vatandaşlarına çok daha gevşek bir vize politikası uyguladığı da 

bilinmektedir. AB üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladığı bu ayrımcı uygulama kendisini, 

istenen aşırı yüksek vize ücretinden (aracı kurumlara veya başvuru merkezlerine, sağlık ve seyahat 

sigortalarına verilen ücretler dâhil olmak üzere), talep edilen belgelerin çokluğuna (banka hesapları, 

kredi kartı bilgileri, tapular, araç ruhsatları, ticaret odası kayıtları, hatta AB üyesi ülkedeki bir 

işadamından davet mektubu gibi) kadar çeşitli şekillerde göstermektedir. 

d. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde yaşanan önemli sorunlardan biri de, Türk karayolu 

taşımacılığına uygulanan kotalardır. AB tarafından kademeli olarak ve yetersiz ölçülerde Türk 

taşımacılığını verilen kotalar ve diğer yandan taşıma faaliyetini yürüten TIR ve kamyon şoförlerine 

uygulanan vize, Gümrük Birliği’ne aykırı olarak Türkiye ile AB arasındaki malların serbest 

dolaşımına ciddi engel oluşturmaktadır. Türk TIR ve kamyon şoförlerine vize uygulamasının hukuka 

aykırılığı Soysal kararıyla birlikte açıkça ortaya konmuştur. 

e. AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’daki yapılanmalarında (Çin vb) Ab akreditasyon kurumları 

gereğini yerine getirmeksizin üretim yapmalarına izin verilirken, Türk firmalarının akreditasyon 

taleplerine karşı gösterdikleri aşırı titizliğin teknik engel olarak algılanarak bu ikilemin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çaba gösterilmelidir. 

 

 

2-   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdiğimiz 23.12.2015 tarih ve 5026 sayılı yazıda; Vergi 

Usul Kanun Tasarısı hakkındaki görüşlerimiz iletilmiştir. 

Oda Görüşü: 

Konuya ilişkin Vergi Usul Kanununda aşağıda belirtilen ana hususlar veya aşağıda belirtilen konuları 

karşılayacak düzenlemeler yapılmasında yarar görmekteyiz.  

a. Tasarının 14. maddesindeki Vergi mükellefi olan Tüzel Kişi (Anonim ve Limited Şirket), Vakıf, 

Dernek ve Cemaatler gibi kurum ve kuruluşların kanuni temsilcilerinin vergi ve cezadan sorumlu 

olmaları için;  

1-Temsil ve ilzama yetkili olmaları,  

2-Kusur veya kasıtlı işlem ve eylemlerinin, bulunması, 

Şartları halinde, Tüzel Kişi, Vakıf, Dernek ve Cemaat v.s. gibi kuruluşların kanuni temsilcilerinin, 

vergi ve cezalardan sorumlu olmaları şeklinde düzenleme yapılması. 

b. Tasarının 42/4. maddesinde, Vergi kanunlarında yazılı istisna, muafiyet ve zarar mahsubu 

imkânlarının Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporu ile tevsik etmeyenlerin, bu hakkını belli bir süre 

kullanmadıkları takdirde, incelemeye sevk edileceklerine dair düzenleme yapılması daha doğru 

olacaktır.   
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c. Re’sen, İkmalen ve İdarece vergi tarhiyatlarında, tarhiyat nedenlerinin açık ve anlaşılır şekilde 

yazılması, Tasarının 45/2.ç maddesindeki ambar madde tabir edilen ve her olayın Takdir 

Komisyonuna sevk edilmesini kapsayan bu bendin kanunda yer almaması veya daha somut verilere 

dayanmasına dair açıklamaları içermesi. Ayrıca Takdir Komisyonuna sevk halinde, mükelleflere bilgi 

verilmesi. 

ç. Tasarının 81/4. maddesindeki ödeme şartı ile tahakkuktan vazgeçme imkânından kaçakçılık suçları 

nedeni ile tarh edilen vergi ve cezaların yararlandırılmaması şeklindeki hükmün, yararlandırılmasını 

olanak verecek şekilde düzenlenmesi. 

d. Tasarının 92. maddesinin 2.g. bendinde, “Nakil Vasıtalarını Trafikten Alı Koymak” ibaresi, 

seyahat hürriyetini engelleyici bir durum olduğundan, bu ibarenin Tasarıdan çıkartılması gerekir. 

e. Tasarının 260. maddesinin 4. bendinde, kanaat verici belgelerin bazılarının ismen belirtilerek, bu 

belgelere benzer belgelerin kanaat verici belge olduğu şeklinde düzenleme yapılması. 

f. Tasarının 275. maddesinin 2. bendinde re’sen vergi tarhiyatı nedeni ile ziyaa uğratılan verginin iki 

katı tutarında ceza kesilmesi, bir kat cezanın hemen hemen tüm vergi tarhiyatlarına uygulanması 

anlamına gelecektir. Zira, Vergi İnceleme Raporlarının tümüne yakın kısmı re’sen tarhiyatla ilgilidir. 

g. Tasarının 275. maddesinin 6. bendinde, kanuni süreden sonra, Vergi İncelemesine başlanmadan ve 

Takdire sevkten önce, verilen beyannamelere, verginin vadesinin geçmesi halinde gecikme zammı 

uygulandığından, vergi ziyaı cezasının % 50’den, daha düşük bir oran olarak belirlenmesi. 

h. Tasarının Usulsüzlük fiilleri ve cezaları ile ilgili 277/f. fıkrasında veraset ve intikal vergisi 

beyannamesini vermeyenlere uygulanacak cezanın, yapılan tebligata rağmen vermeyenlere şekilde 

değiştirilmesi. 

ı. Tasarının 278. maddesinin L/2 bendinde, verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, 

serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, yazar kasa fişi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi gibi 

belgeleri düzenlemeyenlere özel usulsüzlük cezası kesilmesinde, belgeyi almayanların tespiti aranmaz 

hükmü, ceza hukukunun genel prensibi olan, suçun tüm unsurları ile tespiti ilkesine aykırı olup, bu 

bendin Tasarıdan çıkartılması.  

i. Tasarının 283/5. maddesinde belirtilen, Kaçakçılık suçlarındaki hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili 

hükmün geri bırakılması ve cezanın ertelenmesine dair, Ceza Kanunu hükümlerinin 

uygulanmayacağına dair düzenleme, ekonomik suça ekonomik ceza uygulanır ilkesi ile, tek fiille 

oluşan suça tek ceza uygulanır (Non Bis İn İdem kuralı) ilkesine aykırı olduğu gibi, mükellefleri ciddi 

şekilde zor durumda bırakacak bir düzenleme olup, bu düzenlemenin Tasarıdan çıkartılması veya bu 

uygulamanın Hakimin takdirine bırakılması. 

j. Tasarının 290/5. maddesinde Kaçakçılık suçları ile ilgili, vergi cezaları hakkında vergi mevzuatı 

konusunda ihtisas mahkemesi olan İdari yargının kaçakçılık suçu ile ilgili verdiği kararın, ceza 

davasını etkilemesi konusunda düzenleme yapılması, yargının farklı kararlar vermesini 

engelleyecektir. 

k. Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya vergiye tabi olmayan kazançlardan sağlandığı 

kanıtlanmayan kısmın vergilendirilmesini temin eden düzenlemeler yapılması. 

l. İhtilaflı vergilerde, ihtilafın devamı süresince hesaplanan gecikme faizi nispetinin, cezalandırıcı 

mahiyetten çıkartılıp, piyasa şartlarına uygun hale getirilmesinin temin edilmesi. 

m. Vergi incelemelerinde, vergi incelemesine tabi tutulan konuların, tekrar incelenmemesi veya çok 

somut olayların tespitine bağlanması. 

n. Tutulacak defterler ile kullanılacak belgelerin, meslek odalarınca tasdik ve basım işlerinin 

yapılmasına imkan tanınması. 

o. Sabit kıymet alımlarındaki, kur farkı ve faiz giderlerinin gider veya sabit kıymetin maliyetine 

intikal ettirilmesi her yıl için ihtiyari hale getirilmesi.   

ö. Enflasyon düzeltmesinin, tüm mükellefler tarafından bazı aktif ve pasif değerler için her yıl yapılır 

hale getirilmesi ve enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının vergiye tabi olmadığı hususuna açıklık 

getirilmesi.  

p. Fiktif vergi matrahını artıran veya azaltan döviz cinsinden alacak ve borçların geçici vergi ve yıl 

sonundaki kur değerlemesinin, alacak ve borcun fiilen ödendiği zamanda yapılması. 
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q. Amortisman uygulaması basitleştirilerek, kısıt amortisman uygulamasına geçilmelidir.  

r. Yap-İşlet-Devret modeline göre yapılan enerji ve benzeri yatırımlarda, amortisman nispetleri, kira 

süresine göre yapılmayıp, genel hükümlere tabi olması. 

s. Vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınması gereken karşılıklara, kıdem tazminatı karşılığının 

ilave edilmesi. 

ş. Kaçakçılık suçları, aynı zamanda Hürriyeti bağlayıcı cezaları da içermesi nedeni ile;  

1-Bu ceza hükümlerinin Türk Ceza Kanununda düzenlenmesi,   

2-Veya bu hapis cezasını içeren hükümlerinin, Ceza Hukukunun Genel hükümlerine uygun olarak 

yeniden düzenlenmesi ve suçun oluşum şartlarına, kasıt unsuru ile vergi kayıp ve kaçağının oluşması 

hallerinin şart olarak konması.   

t. Vergi cezalarındaki tekerrür hükümlerinin, aynı tür fiiller için uygulanması ve tekerrür 

hükümlerinin uygulanmasında anormal tutarların oluşmaması için asgari ceza tutarlarının belirtilmesi. 

u. Pişmanlıkla beyan ile kendiliğinden beyanın birleştirilerek, aynı hükümlere tabi olması. 

ü. Uzlaşmanın her türlü vergi, vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları için yapılmasının temin 

edilmesi.  

x. Pişmanlık müessesesinden yararlanmayı özendirmek amacıyla süre ve faiz konularında 

düzenlemeler yapılması. 

y. Vergi İdaresi elamanlarının kasıt veya ihmal sonucu mükelleflere verdikleri zarardan sorumlu 

olduklarına dair düzenlemeler yapılması. 

z. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan “İhtirazi Kayıtla Beyan” esasının bu Kanun’un içinde 

yer alması sağlanmalı.  

 

VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 21-22 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Eğitim ve Koordinasyon 

Toplantısı’na, Dış Ekonomik İlişkiler ve Org. Müdürü Alpar BAYKOZİ ve EEN Proje Personeli Kemal 

TAN, 

2- 22 Aralık 2015 tarihinde, Ankara’da düzenlenen TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey 

Toplantısı’na, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Meclis Üyesi Halil AVCI, 

3- 24 Aralık 2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Denetimli 

Serbestlik Koruma Kurulu Olağan Toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN, 

4- 28 Aralık 2015 tarihinde Seyhan Oteli’nde gerçekleştirilen Çukurova Kalkınma Ajansı destekli 

“Rekabet İçin Strateji (RİS) Adana” Projesi Protokol İmza Törenine, Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE, 

5- 5 Ocak 2016 tarihinde, Adana’nın Kurtuluş yıldönümü kapsamında Atatürk Parkı’nda düzenlenen 

anıta çelenk sunma törenine Meclis Başkanı Tarkan KULAK, aynı günün akşamında Adana Büyükşehir 

Belediyesi’nce Sheraton Oteli’nde düzenlenen “5 Ocak Kurtuluş Bayramı Resepsiyonu”na, Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

6- 6 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen İKV Yürütme Kurulu Toplantısı’na, Yönetim Kurulu 

Başkanı ve İKV Sayman Üyesi Atila MENEVŞE, 

7- 6 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen Çukurova Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

ve Teknik Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı’na, Dış Ekonomik İlişkiler ve Org. Müdürü Alpar 

BAYKOZİ ve EEN Proje Personeli Kemal TAN, 

8- 8 Ocak 2016 tarihinde, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan güdümlü proje desteği 

kapsamında Çukurova Üniversitesi tarafından sunulan “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri 

Merkezi(Kimya Vadisi) Kurulması” adlı proje fikrine ilişkin başlangıç toplantısına, EEN Proje Personeli 

Kemal TAN, 

9- 9 Ocak 2016 tarihinde, Çukurova 9. Kitap Fuarı Açılış Törenine, Meclis Başkanı Tarkan KULAK ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 
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10- 13 Ocak 2016 tarihinde, Adana Hilton Otel’de, MSK Fuarcılık tarafından düzenlenen AGRI-VİP 2. 

Çukurova Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın Açılış Törenine ve Açılış Kapsamında Düzenlenen Panele 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAHBAZ, 

11- 14 Ocak 2016 tarihinde, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısına ve 

Tuna KİREMİTÇİ’nin katılımıyla düzenlenen “Hikayeleştirme Sanatı” Konulu Söyleşiye, Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

12- 14 Ocak 2016 tarihinde, Çukurova Kalkınma Ajansının 2016 Yılı Mali Destek Programı 

Bilgilendirme Toplantısı’na, EEN Proje Personeli Kemal TAN, 

13- 16 Ocak 2016 tarihinde, Odamız Yeni Hizmet Binası ile ilgili olarak Ankara’da yapılan Toplantıya 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZEL ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

14- 18 Ocak 2016 tarihinde Seyhan Oteli’nde gerçekleşen 2016 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 

Tanıtım Toplantısı’na, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

katılım sağlamıştır. 

 

VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR ve TÖRENLER: 

1- 22 Aralık 2015 tarihinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) destekli Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 

koordinatörlüğünde, Odamız ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen “TR62 (Adana,  

Mersin) Bölgesi’nde Yer Alan Firmaların Rekabet Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi 

Kurulumu Projesi” Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

2- 23 Aralık 2015 tarihinde, Tarım İhtisas Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir. 

3- 28 Aralık 2015 tarihinde, Akreditasyon İzleme Komitesi Olağan toplantısı düzenlenmiştir. 

4- 6 Ocak 2016 tarihinde, Meclis Üyelerimizin de katılımıyla “2016 Yılı Meslek Grupları Destek 

Programı”  değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

5- 7 Ocak 2016 tarihinde, Çukurova Sigorta Acenteleri ve Aracıları Derneği’nce “Sigorta Acenteleri 

Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir 

 

IX- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 23 Aralık 2015 tarihinde, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Orhan APAYDIN, 

2- 24 Aralık 2015 tarihinde, Ç.Ü Fen Edebiyat Fak. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar 

GİRGİNER 

3- 28 Aralık 2015 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aytaç DURAK, 

4- 11 Ocak 2016 tarihinde, AKP Seyhan İlçe Başkanı Abdurrahman YEŞİLTAŞ,  

5- 15 Ocak 2016 tarihinde Yüreğir Kaymakamı Fatih GENEL 

Odamızı ziyaret etmiştir. 

 

 

 

 

 


