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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(18.04.2017-15.05.2017) 

 

Sayın Meclis Üyeleri,  

 

Oda Meclisimizin 25 Mayıs 2017 ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun                       

18 Nisan 2017-15 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren çalışmaları 

bilgilerinize sunulmuştur.   

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu  

 

I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 

18.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında Odamıza;  

205 yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                             

441 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,    

57 üyenin kaydı silinmiştir. 

15.04.2017 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 25.591 

 

II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2017 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde çalışmalarımız,   

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

3- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu bilgilendirme ziyaretlerimiz,  

4- 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 yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup; değişiklikle ilgili süreç devam 
etmektedir) 

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

Projemiz” in yeni dönemine yönelik çalışmalarımız, 

6- Odamız yeni hizmet binasının yapımına yönelik çalışmalarımız, (Projeler ihaleye hazır hale getirilmiş 
olup; arsa üzerindeki imar sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.) 

7- 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 

paydaşlardan gelen görüşler kapsamında son şeklini almış olup; yapılacak olan bir lansman toplantısıyla 
rapor kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.) 

8- Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali 

Destek Programı kapsamında, Odamız koordinatörlüğü ve Adana Sanayi Odası ortaklığıyla 15 ay 

boyunca yürütülen “Adana’da İşletmeler Dijital Dünyaya Birlikte Adım Atıyor” Projesi’nin ÇKA 

nezdinde raporlama ve kapanış işlemleri tamamlanmış olup; projenin sürdürülebilirliği Odamız 
imkânlarıyla sağlanmaktadır.  

9- 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 

Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Kurulumu” projemizin ÇKA nezdinde raporlama ve 
kapanış işlemleri tamamlanmış olup; projenin sürdürülebilirliği Odamız imkânlarıyla sağlanmaktadır. 

10- Adana Valiliği önderliği ile hayata geçirilen ve Odamızın paydaşı olduğu “Rekabet İçin Strateji 

Adana (RİS) Projesi” ne yönelik çalışmalarımız, (Proje yürütme kurulunda görevli çalışanlarımızca 
projeye katkı sağlanmaktadır)   
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11- Çukurova Üniversitesi’nin, ÇKA’nın Güdümlü Proje Desteği programına başvurmak üzere 

hazırlamış olduğu “Kimya Vadisi Projesi”nde Odamızın da ortak olarak yer almasına karar verilmiş ve 
Çukurova Üniversitesince proje başvurusu yapılmış olup; proje değerlendirme sürecindedir.   

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

çalışmalarımız (Resmi Başvurumuz İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yapılmış olup, 

değerlendirme süreci devam etmektedir. Ayrıca projemiz ÇKA tarafından açılan Cazibe Merkezlerini 
Destekleme Programına da sunulmuştur.), 

13- Ticaret Sicili Müdürlüğü arşivinin, tamamlanan ÇKA destekli projemizden sonra kalan kısmının da 

Odamız imkânlarıyla dijital ortama aktarılmasına yönelik tarama ve indeksleme çalışmalarımız, 

14- Odamız ile Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. (ATAK) tarafından ortaklaşa başlatılan proje 
kapsamında, Adana ve Beyrut arasında turizm ve ticaret köprülerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız, 

15- Odamız, Çukurova Üniversitesi ve Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. (ATAK) işbirliği ile devam 

eden “Plato Adana Projesi” ne yönelik çalışmalarımız, (Projemiz ÇKA tarafından açılan Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programına da sunulmuştur.), 

16- Tescilli Adana Kebabının, Avrupa Birliği Patent tescilinin ve Adana Şalgamı’nın coğrafi işaret 
tescilinin alınmasına yönelik başlattığımız çalışmalarımız, 

17- Odamızın 2018-2021 Dönemi Starejik Planının hazırlanmasına yönelik olarak Meclis Üyelerimizin 
katılımıyla düzenlenmesi planlanan çalıştayın organizasyonuna yönelik çalışmalarımız,  

18- Ramazan ayı münasebetiyle önceki yıllarda olduğu gibi Odamızca ihtiyaç sahiplerine yapılacak gıda 
yardımının hazırlık ve dağıtımına yönelik çalışmalarımız,  

devam etmektedir. 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Odamız 2016 yılına ait Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu hazırlanarak TOBB’a iletilmiştir. 

2- 20–23 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Odamızca KOSGEB Destekli Bosna-Hersek İş ve İnceleme 

Gezisi Düzenlenmiş olup; seyahate Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Odamız davetli ve görevlileri 
katılım sağlamıştır.  

3- 26 Nisan 2017 tarihinde, Odamız Personeline yönelik olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitim 
düzenlenmiştir. 

4- 5-8 Mayıs 2017 tarihlerinde Odamızca Üyelerimize yönelik olarak “Uluslararası Pazarlarda Müşteri 
Bulma ve Satış Eğitimi” düzenlenmiştir.  

5- 6 Mayıs 2017 tarihinde, ATOSEV tesislerinde Oda Personeline yönelik olarak “Öfke Kontrolü” eğitimi 
düzenlenmiştir. 

 

IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

TOBB tarafından istenilmiş olan, “KDV Kanunu ve Uygulamaları” ile ilgili olarak Odamız görüş ve 
önerileri hazırlanarak, TOBB’a iletilmiştir. 

Oda Görüşümüz: 

1- Ertesi yıla devreden katma değer v ergisinin endekslenmesi uygulamasına geçilmesi. 

2- Tasfiye edilen kurumlarda devreden katma değer vergisinin iadesinin yapılması. 

3- Kur farklarının fiktif bir artış veya azalış olması nedeni ile; katma değer vergisinden istisna olmasının 
tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmesi. 

4- Sosyal ve askeri amaç ile ülkenin sanayileşmesine ve ihracata ve döviz girişine yönelik istisnalar hariç 

olmak kaydı ile başka konularda KDV istisnaların verilmemesi/tanınmaması veya asgari düzeyde 
tutulması. 

5- Zayi olan sabit kıymetler ve mallar için ödenen ve indirim konusu yapılan ve zayi olunan tarihe kadar 

indirim yolu ile telafi edilen, bu mal ve kıymetlerin almışında veya imal edilmesinde ödenen katma değer 
vergisinin düzeltilmemesi. 

6- İşçilik hizmetleri alımlarının katma değer vergisine tabi tutulmaması. 
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7- Belli bir süreye veya hizmete bağlı olarak yapılan hizmetlere ait (Kiralama, kurs ve eğitim— öğretim 
vs. gibi hizmetler) katma değer vergisini doğuran olayın, çok net şekilde belirtilmesi. 

8- Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine ihracat veya ihraç kayıtlı satışlar nedeni ile KDV iadesinde, 
eşitlik ilkesine uygun olarak, mükellefler arasında uygulama farkların yapılmaması. 

9- Sağlık, veteriner ve kimyasal maddelerin kullanım süresinin geçmesi halinde, bu malların imha 

edilmesi halinin, ilgili kuruluşların yetkililerince yapılacak tutanakla imha edilmesi ve bu malların 
alışlarında ödenen katma değer vergilerinin indirimlerden çıkartılmaması. 

10- Hasar ve zarar tazminatı olarak Sigorta şirketlerinden alınan bedeller için, fatura tanzim edilse bile; 

sigorta şirketinden alınan bedelin katma değer vergisinden istisna olması yani; sigorta şirketlerine hasar 
bedeli için alman bedel için Katma Değer Vergisiz fatura düzenlenmeli. 

11- Serbest meslek kazançlarında vergiyi doğuran olayın, Gelir Vergisi Kanunundaki vergiyi doğuran 
olayla uyumlu olmasının temin edilmesi. 

12- Özel şahıslara ait arsa üzerine kat karşılığı veya hasılat paylaşımı usulü ile yapılan konut veya işyeri 

inşaatlarından arsa sahiplerine verilen konut veya işyerlerinin katma değer vergisine tabi olmadığı 
hususuna açıklık getirilmesi veya bu konunun tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi 

13- Konut ve İşyeri dahil olmak üzere İnşaat sektöründe vergiyi doğuran olayın (Daire ve işyerinin 

satışında arsa payı tapusu verilmesi ve daire işyeri Teslimi) yontma meydan vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi 

14- İhracatta KDV iadesi uygulamasında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret 

Şirketlerine (SDTŞ) ihracatta tanınan, KDV iadesi imkânının, aynen imal ettikleri ürünleri ihraç eden 

imalatçı-ihracatçı firmalara da tanınması Yani DTSŞ ve SDTŞ firmaları hangi nispet; oran ve tutarda 

KDV iadesi alıyor ise; imalatçı-ihracatçı şirketlerinde aynı oran ve tutarda; devreden katma değer 

vergilerini aşmamak kaydı ile KDV iadesi almasının temin edilmesi. 

15- İhracatta KDV iadesinde, belli tutar ve üstünde ihracat yapan veya ihraç kayıtlı satış yapan; imalatçı 

kuruluşların, KDV iadelerinde; geçmiş üç yıllık işlemlerinde herhangi bir vergisel sorunlarının olmaması 

ve mahsup konusu olacak amme borçlarının bulunmaması halinde; düzenli vergisel ödevleri yerine 
getiren mükelleflerden teminat alınmadan nakden KDV iadesinin yapılması. 

16- Eğitim ve öğretim hizmetleri ile diğer konularda; mevzuat gereği bedelsiz okuyanlar ile verilmesi 

veya teslimi mevzuat gereği yapılan teslim ve işlemler için ödenen ve indirim konusu yapılan katma 

değer vergilerinin; indirimlerden çıkartılması uygulamasına son verilmesi. 

17- Katma Değer Vergisinin nakden iadelerinde, Banka teminat mektubunun alınması finansal ve 

bankaya verilecek teminatlar açısından zorluklar içerdiğinden, teminat olarak bazı şartlar dahilinde 

gayrimenkul teminatının da kabul edilmesi. 

18- Teşvik Belgesi kapsamında yapılan imalat sanayiine yönelik yatırımlarla ilgili; fabrika binası 

harcamalarına ait katma değer vergisinin, yılı içerisinde indirimle giderilemeyen kısmın; takip eden yılda 

iadesi uygulamasının devamlı hale getirilmesi. 

19- İhracatçı kimliği olan firmaların, KDV iadeleri konusunda karşısına çıkarılan güçlükler ve süreçlerin 
çok uzun olması nedeni ile bu sürenin kısaltılması. 

20- KDV oranı birçok üründe çok yüksek olup; bu yüksek oran kayıt dışı işlemlerin artmasına neden 

olmaktadır 1985 takvim yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunundaki Oran; o tarihteki 

ihtiyaca göre uyarlanmış bir orandı. 0 yıllarda vergi toplama oranı düşük; kayıt dışı faaliyetlerin fazla 

olduğundan KDV oranları uzun süre %26-18 gibi oranlarda muhtelif sektörlere yansıtıldı. Günümüzde 

hem kayıt dışı azaldı hem de vergilendirme kalemleri arttı. Örneğin; iletişim giderleri; yakıt giderleri ve 

taşıtlardan alınan ÖTV ve buna benzer birtakım vergiler devreye girdi. Özellikle ev ve işyerlerinde 

zorunlu olarak kullanılan beyaz eşya ve mobilyada KDV oranının %18 olması, alım gücünü ve karlılığı 

azaltmakta ve bu sektörde iştigal eden esnafımızı zorda bırakmaktadır. Her evde olması gereken zorunlu 

olan beyaz eşyaların ve bunun tamamlayıcısı olan mobilyaların makul fiyatlarla tüketicilere yansıması 
için KDV oranlarının % 18’den % 8 ‘e çekilen nispetin devamlı hale getirilmesi. 

21- Ülkemiz yoğun enerji ithali yapan bir konumdadır. Yıl bazında baktığımızda gayri safi yurtiçi 

hasılanın önemli bir bölümü enerji harcamalarına harcanmaktadır. Enerji harcamalarını azaltıcı önlemler 

almak, alternatif enerji kaynaklarını kullandırmak büyük önem arz etmektedir Bu sebeple binalarda enerji 

performansı sağlayıp, enerji kullanımını azaltan bir unsur olan ısı yalıtımı malzemelerini yaygınlaştırmak, 
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bununla ilgili gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak ve kullanımı teşvik amacı ile şuan üzerindeki %18 lik 
KDV oranının, %1 seviyelerine indirilmesi veya en azından daha makul bir orana indirilmesi. 

22- Temel gıda ürünleri (Makarna; Ayçiçek Yağı; Margarinler ve sair) ile temel temizlik malzemelerinin 

(Sabun; Diş Macunu, Hijyenik Petler- çocuk bezi; kadın bağı gibi - Tuvalet Kağıdı; Peçete, Deterjan gibi) 

KDV oranları farklı, farkı tespit edilmeyip, tüm temel gıda maddeleri ile temel temizlik maddelerinin 
(Lüks tüketime yönelik olanlar hariç) KDV oranlan, % 1’e düşürülmelidir. 

23- Katma Değer Vergisinin yüksek olması; özellikle hizmet sektöründe katma değer vergisinin %18 

olması; hem katma değer vergisinin kaçmasına, hem de gelir/kurumlar vergisinin kaçmasına neden 

olmaktadır KDV ödemek istemeyen mükellef; farklı yollardan gider faturası bulma yoluna giderek Katma 

Değer Vergisini kaçırıyor, dolayısı ile gelir/kurumlar vergisi de kaçmış oluyor Kaçan vergiler 

küçümsenecek rakamlar olmadığından her bölümde KDV oranlarının düşürülmesi gerekmektedir 

Ülkemizde üretilen malların ikamesi olan ithal mallarda, yerli malı koruma amaçlı KDV farklı tutulmanın 
hukuki yollarının araştırılması. 

24- Bilindiği üzere temel gıda; yiyecek içecek sektöründe %1 ve %8 olan KDV oranı uygulaması gayet 

olumlu bir uygulama olmakla birlikte; gıda ambalajı; cam ambalaj, temel gıdayla mecburi kullanımı olan 

züccaciye ürünlerinin KDV oranının da; temel gıda, yiyecek ve içeceğin KDV oranı ile uyumlu hale 
getirilmesi. 

25- KDV iadesi hesaplamasında ATIK, Genel Gider ve Doğrudan Yüklenim için kullanılan yüklenilen 

KDV faturalarında; KDV beyannamesindeki ihracat ile yurtiçi satış oranlaması ile her bir fatura için aynı 

oranın kullanılması yoluyla iade talep edilmesi istenmektedir. Ancak her faturanın içeriği farklı olup, 

kimi faturanın tamamı yurtiçine satılmak için üretilen ürünlere ilişkin, kimisi ise ihracat yapılmak üzere 

üretilen ürünlere ilişkin olup, mevcut uygulamada tüm faturaların KDV’si için hesaplanan tek bir oranın 

kullanılması KDV kanunu ruhuna aykırıdır 

26- Tevkifata ilişkin işlemlerde sözleşmeye bağlı 4 ayrı oran (2/10, 5/10; 7/10, 9/10) ve 24 ayrı işlem 

kodu bulunmakta olup; bunun tek bir oran yapılması, dolayısı ile tevkifata ilişkin işlemlerdeki kafa 

karışıklığı ve yanlış oran/yanlış işlem kodu sebebi ile düzeltme beyannamesi verilmesi / vergi cezası 
ödenmesi gerekebilmektedir 

27- Devreden KDV ‘si uzun süredir devam eden, KDV dışında doğan diğer vergi borçlarına ilişkin 

ödemelerini eksiksiz yapan ve şirket büyüklüğüne ilişkin belirlenecek kriterleri yerine getirebilen 

firmaların Deveden KDV’sinin tamamı veya bir kısmın üç yılda bir nakden veya mahsuben iade 
almalarına imkân verilmesi. 

28- KDV mevzuatı sadeleştirilmeli yanlış anlamalara sebebiyet veren karmaşıklıklar (tevkifat ham madde 

ve son ürün arasındaki oran farklılıklar vb.) ortadan kaldırılmalı. 

 

V - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1- 18 Nisan 2017 tarihinde, Adana Valiliği’nde 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Genel Sekreter 
Vekili Birol YARMAN,  

2- 22 Nisan 2017 tarihinde, Odamız, ÇKA ve ATAK A.Ş. işbirliğiyle Seyhan Oteli’nde düzenlenen Plato 

Adana Çalıştayı’na Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZEL, Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan TOPAL ve 
Dış Ekon. İliş. ve Org. Memuru Esra ANTEPÜZÜMÜ, 

3- 25 Nisan 2017 tarihinde, Mersin’de yapılan ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ÇKA Yönetim Kurulu Üyesi Atila MENEVŞE,  

4- 25 Nisan 2017 tarihinde, Ankara TOBB Hizmet Binasında düzenlenen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri 

Projesi Bilgilendirme Toplantısı’na Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan TOPAL ve Meslek 
Komiteleri ve Ekonomik Araştırmalar Şefi Cenk KADEŞ, 

5- 28 Nisan 2017 tarihinde, Elka Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Çukurova Tarım Fuarı’na, Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAHBAZ, 

6- 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde, Irak’ta, Duhok Rixos Otelde gerçekleştirilen TISİAD 1.Irak Yatırım 
Fırsatları Zirvesi’ne Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Emin YUMUŞAK,  

7- 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde, Ankara’da, ATO Congresium’da Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen 
“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne İç Ticaret Müd. Ömür TALU ve İç Ticaret Memuru Kemal KÜTÜK, 
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8- 28-29-30 Nisan tarihlerinde Odamız, ÇKA, Çukurova Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi 

işbirliğinde düzenlenen Startup Weekend Etkinliği açılışına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 

ŞAHBAZ, Genel Sekreter Vekili Birol YARMAN ve Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Şefi 
Berna ÖVÜL, 

9- 3 Mayıs 2017 tarihinde, Adana Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılan ÇKA’nın 2017 Yılı Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı Tanıtım Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

10- 4 Mayıs 2017 tarihinde, Kıvanç Tekstil Fabrikasında yapılan “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu” 

toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan 
TOPAL, 

11- 4 Mayıs 2017 tarihinde, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen “Model Fabrika Projesi” tanıtım 
toplantısı’na Genel Sekreter Vekili Birol YARMAN, 

12- 8 Mayıs 2017 tarihinde, Sheraton Adana Otel’de ÇKA tarafından düzenlenen “Kalkınma ve Sivil 

Toplum Kuruluşları Semineri”ne Genel Sekreter Vekili Birol YARMAN ve Dış Ekonomik İlişkiler ve 
Organizasyonlar Şefi Berna ÖVÜL,      

13- 9 Mayıs 2017 tarihinde Sheraton Adana Otel’de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell 

işbirliğinde düzenlenen “E-Ticaret Buluşmaları Konferansı”na Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZEL, 
Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan TOPAL ve Dış Ekon. İliş. ve Org. Memuru Esra ANTEPÜZÜMÜ, 

14- 9 Mayıs 2017 tarihinde ÇKA Konferans Salonunda düzenlenen “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve 
İnovasyon” Konferansına Genel Sekreter Vekili Birol YARMAN, 

15- 10 Mayıs 2017 tarihinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çukurova Fuarcılık A.Ş. 
Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

16- 10 Mayıs 2017 tarihinde, Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın açılışına, Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE, Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç GÜNEYLİ ve Genel Sekreter Vekili Birol 
YARMAN, 

katılım sağlamıştır. 

 

VI- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR ve TÖRENLER: 

1- 18 Nisan 2017 tarihinde, Odamız Hesapları İnceleme Komisyonu’nun aylık olağan toplantısı, 

2- 27 Nisan 2017 tarihinde, Nisan Ayı Oda Olağan Meclis Toplantısı, 

3- 28 Nisan 2017 tarihinde, Aylık Olağan Personel Toplantısı, 

4- 2 Mayıs 2017 tarihinde,  Akreditasyon İzleme Komitesi Olağan Toplantısı, 

5- 3-4-5 Mayıs Tarihlerinde Odamızda Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi, 

6- 4 Mayıs 2017 tarihinde, Adana Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Mütevelli Heyet Toplantısı, 

7- 10 Mayıs 2017 tarihinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı, 

Odamızda gerçekleşmiştir.  

 

VII- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 10 Mayıs 2017 tarihinde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yüksel ALİOĞLU ile 
beraberindeki Meclis, Meslek Komitesi ve Yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet,  

2- 12 Mayıs 2017 tarihinde, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir SADOVİÇ ile Bosna Kardeşlik ve 
Yardımlaşma ve Kültür Derneği heyeti, 

3-15 Mayıs tarihinde Kosova Ankara Büyükelçisi Avni SPAHİU, İstanbul Başkonsolosu Rrahim 
MORİNA ve Konsolos Evren FUSHA ile beraberindeki heyet, 

4- 15 Mayıs tarihinde Vergi Dairesi Başkanı Ahmet TUNALI ve beraberinde Grup Müdürleri, 

Odamızı ziyaret etmiştir. 


