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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(23.05.2018-19.06.2018) 

 

Sayın Meclis Üyeleri,  

 

Oda Meclisimizin 28 Haziran 2018 tarih ve 4 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 

23 Mayıs 2018-19 Haziran 2018 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren çalışmaları 

bilgilerinize sunulmuştur.   

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu 

 

I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 

23.05.2018-19.06.2018 tarihleri arasında Odamıza;  

167 Yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                             

484 Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,    

46 Üyenin kaydı silinmiştir. 

19.06.2018 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 26.775 

 

II- DEVAM EDEN FAALİYETLER: 

1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2018 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. 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. Ayrıca söz 

konusu arsanın yeni çıkan imar barışı kanunu kapsamında satın alınması ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.) 

5- Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik olarak başlattığımız “İhracat Hamlesi 
Projesi”nin yeni dönemine yönelik çalışmalarımız, (Programın son aşaması kapsamında firmalara Dış Ticaret 

Danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.)  

6- Odamız yeni hizmet binasının yapımına yönelik çalışmalarımız, (İmar planında Odamızca talep edilen 

değişiklikler kesinleşmiştir. İmar plandaki son durma göre; arsamız ile ADASO arasında kalan yolun 

Belediyeden satın alınması ve sonrasında projelerde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği yönündeki 
çalışmalarımız devam etmektedir.) 

7- Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2015 Yılı Mali Destek Programı kapsamında yürütülen ve 2016 yılında 
tamamlanan “TR62 (Adana-Mersin) Bölgesi’nde Yer Alan Firmaların Rekabet Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve 

İstihbarat Merkezi Kurulumu” Projesi Odamız imkânlarıyla sürdürülmektedir,  

8- 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.)   

9- Çukurova Üniversitesi’nin, ÇKA’nın Güdümlü Proje Desteği programına başvurusunu yaptığı ve Odamızın 
da proje ortağı olduğu “Kimya Vadisi Projesi”ne yönelik çalışmalarımız, (Çukurova Üniversitesince yapılan 

proje başvurusu ÇKA Yönetim Kurulunca ve Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmiştir. En kısa zamanda 

sözleşme imzalanarak proje faaliyetlerine başlanacaktır.)   

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

çalışmalarımız (Yer Tespit Komisyonu’nun onayından da geçen arazimiz, mera vasfından çıkartılarak 
Hazineye devri için son aşamaya gelinmiştir. Devir sonrasında tarafımıza tahsisi gerçekleşecektir. Ayrıca tüzel 

kişiliğin kazanılması adına bürokratik süreç devam etmektedir.)  

11- Adana İli Kürkçüler Beldesinde “Adana Tekstil Kent Küçük Sanayi Sitesi” ile “Adana Ayakkabıcılar 

Küçük Sanayi Sitesi”nin kurulmasına yönelik, lobi ve destek çalışmalarımız, (Ayakkabıcılar Sitesinin TOKİ 

tarafından yapılması için taraflar arasında protokol imzalanmıştır.) 
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12- Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, İlimiz başvuruları arasında 
Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenmek üzere kabul edilen tek proje olan “Seyhan Girişimcilik Merkezi 

Projesi”ne yönelik çalışmalarımız, (Başvuru sahibi Çukurova Üniversitesi olup; Adana Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi, Seyhan Belediyesi, Odamız, Adana Sanayi Odası, KOSGEB Adana İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi 

Teknoloji Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülecektir.) 

13- Tescilli Adana Kebabının, Avrupa Birliği Patent tescilinin, Adana Şalgamı ile Adana Biber Salçasının 
coğrafi işaret tescilinin alınmasına yönelik başlattığımız çalışmalarımız,  

14- 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, Odamızla Coğrafi İşaret Kullanma Sözleşmesi yaparak 
Tescilli Adana Kebabını üreten ve satan işyerlerine yönelik, Adana Kebabının üretim ve sunum talimatına 

uygun olarak üretilip üretilmediğini tespit etmek amacıyla, İç Ticaret Müdürlüğü ve Tescilli Adana Kebabı 

Denetim Komisyonu tarafından başlatılan yıllık olağan denetimler,  

15- Odamızın 2018-2021 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik olarak, Meclis ve Meslek 

Komitesi Üyelerimizin katılımıyla düzenlenmesi planlanan çalıştaya yönelik çalışmalarımız,  

16- Odamızca, ilimizdeki okul açığının giderilmesi ve Odamızın adını taşıyacak okul binasının yaptırılmasına 

yönelik Meclisimizce alınan karar kapsamındaki çalışmalarımız, (Okul yapımı işinin Milli Eğitim 
Bakanlığınca ihalesi yapılmış olup; ihale dosyası değerlendirme aşamasındadır.)  

17- 2017 Yılı Ekonomik Raporunun hazırlanmasına ve basılmasına yönelik çalışmalarımız, 

18- 5 Temmuz 2018 tarihinde Odamızda yapılacak olan Sigorta Acenteleri İl Delegeliği seçimlerine yönelik 
çalışmalarımız, 

devam etmektedir. 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- Ramazan ayı münasebetiyle önceki yıllarda olduğu gibi Odamızca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 

hazırlatılan Ramazan kolilerinin dağıtımı tamamlanmıştır.  

2- 21-22 Mayıs 2018 tarihlerinde TSE yetkililerince Odamızda ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 
Belgelendirme denetimi yapılmış ve belgemizin yeni versiyona göre yenilenmesi uygun bulunmuştur.  

3- 23 Mayıs 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 7 radyonun ortak yayını olan “Radyo 

Meclisi” programının canlı yayın konuğu olmuştur. 

4- 31 Mayıs 2018 tarihinde, Ramazan ayı münasebetiyle; Odamız Organ Üyeleri, Adana Protokolü, İl 

Oda/Borsalarının Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ile Oda personelinin katılımlarıyla 

ATOSEV’de Odamızın Geleneksel İftar Yemeği düzenlenmiştir. 

5- 4 Haziran 2018 tarihinde, ATOSEV’de Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, Adana’nın sorunları ile 

ilgili CNN TÜRK’e konuk olmuştur.  

6- 6 Haziran 2018 tarihinde, Odamızda Hesapları İnceleme Komisyonu ilk toplantısını yaparak Başkan ve 

Başkan Yardımcısı seçimini gerçekleştirilmiştir.  

7- 8 Haziran 2018 tarihinde, Odamızda Mevzuat Komisyonu ilk toplantısını yaparak Başkan ve Başkan 

Yardımcısı seçimini gerçekleştirilmiştir. 

8- 8 Haziran 2018 tarihinde, Seyhan Oteli’nde, Odamız, ADASO ve ATB işbirliğiyle, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU, Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL ile TOBB Başkanı Sayın 

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımlarıyla “Milli İstihdam Seferberliği ve Devlet Destekleri” 

Bilgilendirme Toplantısı yapılmış ve ardından katılımcılara iftar yemeği verilmiştir.   

9- Odamızın yeni imza sirküleri hazırlanmış ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

 

IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI:  

Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş 

ve ilgili makamlara bildirilmiştir.  

1- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Sektörümüzün ana hammaddesi olan petrole bağlı ürünlerimiz döviz kuruna bağlı olarak %30 oranında ani 

zamlanması nedeniyle sektörümüz satışları durma noktasına gelmiştir. Örneğin 12,5.-TL olan hazır taban son 

bir ay içerisinde net 17,5.-TL'ye yükselmiştir. Bu maliyetlerin tolere edilebilmesi amacıyla, piyasanın 

adaptasyonu sağlanıncaya kadar ayakkabıcılık sektöründe imalata dönük petrokimya hammaddelerimizdeki 
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%18 olan KDV'nin düşürülmesi ve satışlarda toptan ve perakendeye dönük %8 KDV'nin düşürülmesi için 

Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 

2- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Adana-Karataş yolunda sürekli yol çalışmaları devam etmekte ve bu yol çalışmaları nedeniyle her yaz 

yazlıkçıların yoğun olduğu dönemde de sürekli kazalara sebebiyet vermektedir. Yol çalışmalarının daha planlı 

ve hızlı şekilde devam etmesi ve bir an önce bitirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Söz konusu çalışmaların bir 

an önce bitirilmesi için konuyla ilgili olarak, Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

3- Odamız 15. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Odamızca verilen Nefes Kredisinin ilk üç gün içerisinde yoğun talep nedeniyle bittiği bu nedenle birçok 

üyemizin bu krediden faydalanamadığı ve mağdur olduğu bilinmektedir. Krediden faydalanan üyelerimizce 

memnuniyetle karşılanan bu krediden faydalanamayan üyelerimizce tekrar verilmesi hususunda yoğun talepler 

olmaktadır. Bu kapsamda Odamızca nefes kredisinin tekrardan verilebilmesi için girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 

4- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Bilindiği üzere BEP (binalarda enerji performansı) yönetmeliği ile kullanım alanı 2000 m2’yi aşan 

binalarda merkezi sistem ısıtma sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Ancak aynı yönetmelikte kat maliklerinin oy 

birliği ile merkezi sistemden bireysel sisteme geçmeleri mümkündür. Bir binada kat maliklerinin oluşması kat 

irtifakı kurulduktan sonra gerçekleşmekte, bina tamamlanmamış olsa dahi kat malikleri karar alabilmektedir. 

Buna rağmen Adana’mızda bina iskânı alınmadan merkeziden bireysele geçiş için alınan kararı ilçe 

belediyeleri uygulamamaktadır. Bu durumdan dolayı merkezi sistem yapılmış binalarda bina iskânı edildikten 

sonra karar alınmakta, bu durum ciddi maliyeti olan merkezi sistem kazanlarının hurda hale gelip, ekonomiye 

zarar vermesine sebebiyet vermektedir. Merkezi sistemde doğalgaz aboneliği için bütün daire maliklerinin 

abonelik alması gerektiği için doğalgaza geçişte büyük sıkıntılara yaşanmaktadır. Bu uygulamanın önüne 

geçebilmek için kat irtifakı kurulduktan sonra merkeziden bireysele dönebilmesi ve ciddi bir israfın önlenmesi 

için Büyükşehir Belediyesi’nin imar yönetmeliğine eklenerek düzeltilmesi kapsamında Odamızca girişimlerde 

bulunulması hususunu, 

b) İlimizde yapılan altyapı yol, köprü gibi çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi web sayfasında yol durumu, 

işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin de belirtildiği bir duyuru yapıldığı takdirde araç kullanıcılarının o bölgeleri 

kullanmadan alternatif yolları kullanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda bu tür çalışmaların Büyükşehir 

Belediyesi web sayfasında ve kapanacak güzergâhlar öncesinde büyük panolarda duyuru yapılması için 

Odamızca girişimlerde bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konular, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

5- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Yeni binalarda ASKİ tarafından abonelik işleri toplu olarak alım yapılması için müşteriyi binasını yapan 

müteahhide yönlendirmektedir. Bu durum müteahhidi zor duruma sokmakta müşteri ile sorun yaşanmasına ve 

müteahhide ek bir külfet getirmesine neden olmaktadır. Elektrik ve doğalgaz abonelikleri bireysel olup hiç bir 

şekilde müteahhidin sorumluluğunda bulunmamakta ve tüm masraflar abonenin kendisi tarafından 

karşılanmaktadır. Bu kapsamda ASKİ’de de tıpkı elektrik ve doğalgaz aboneliği gibi yeni binalarda su 

aboneliğinde bireysel abonelik yapılması için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

6- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Odamızca verilen nefes kredisi üyelerimizce memnuniyetle karşılanmış olup, ancak birçok üyemiz 

faydalanamamıştır. Bu kapsamda nefes kredisinin tekrar verilmesi için, Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 
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7- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Demir artışlarının son yılda aşırı artış gösterdiği buna karşılık ihaleli işlerde aradaki fiyat farkının ödenmediği, 

demirden kaynaklı aşırı fiyat farklarının ödenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Odamızca 

girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 

8- Odamız 18. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Mücahitler Bulvarında yapımı devam eden hızlı tren ve alt geçit çalışması uzun süredir devam etmekte ve daha 

ne kadar süreceği bilinememektedir. Bunun yanında söz konusu çalışma nedeniyle alt geçit bağlantı yolu ile 

Mustafa Kemal Paşa Bulvarına çıkan ara yolların bazıları moloz yığınları ile kapatılmış durumdadır. Herhangi 

bir yönlendirme tabelası da olmaması nedeniyle de hangi yolun kapalı olduğu bilinemediğinden çok büyük 

araç sıkışıklığı yaşanmaktadır. Bu kapsamda kapalı yollar için tabelalar konulması ve söz konusu 

çalışmalarında tıpkı TEDAŞ’ın elektrik kesintilerinde ne zaman kesileceği ve ne zaman verileceği hususunda 

SMS ve web sayfalarındaki bilgilendirme duyuruları yaptığı gibi Belediyelerinde bu tür duyuruları yapmaları 

hususunda Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı’na ve ve Devlet Demiryolları’na iletilmiştir. 

9- Odamız 20. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Oto yedek parça sektörümüzde genel olarak bir daralma gözlemlenmekte, satışlarımızda önemli derecede 

düşüşler yaşanmaktadır. Bu durum, grubumuza bağlı üyelerimizi ekonomik yönden dar boğaza sokmaktadır. 

Sektörümüze canlılık getirebilmek amacıyla farklı sektörlere de uygulanan KDV indiriminin oto yedek parça 

sektörümüzde de uygulanması durumunda sektörümüze büyük oranda bir canlılık getirecektir. Bu kapsamda 

sektörümüze yönelik bir KDV indirimi yapılabilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması, 

b) Odamızın vermiş olduğu Nefes Kredisi üyelerimizce memnuniyetle karşılanmış olup; bu kapsamda yoğun 

talep görmüştür. Bu talep karşılığında söz konusu kredi çok kısa süre içerisinde tükenmiş ve birçok üyemiz 

faydalanamamıştır. Söz konusu kredinin tekrar verilebilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konular, TOBB’a iletilmiştir. 

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

Portakal Çiçeği Karnavalında çeşitli eksikler görülmüştür. Buna göre; 

a) Stantlarda yer alan satıcılarının karnavala uygun şekilde giyinmek suretiyle görsellik sergilemesi, 

b) Karnaval korteji geçişinin (merkez park) daha kontrollü yapılması ve insanların daha iyi izleyebilmeleri 
amacıyla izdihamı önleyici tedbirler alınması, 

c) Caddelerde kurulan stantların, esnafların iş yapmasına engel olmayacak şekilde dizayn edilmesi ve gelen 
misafirlerin rahat gezebileceği aynı zamanda korteji izleyebileceği bir imkân sağlanması için Odamızca 

girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Portakal Çiçeği Tertip Komitesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

11- Odamız 27. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

a) Sektörde faaliyet gösteren birçok üyemiz üniversite hastaneleriyle çalışmaktadır. Ancak, üniversitelerin 

ödenekleri yeterli olmadığından üyelerimiz tahsilatlarını neredeyse üç, dört yıla varan sürelerle tahsil 

edebilmektedir. Diğer yandan, bildiğiniz üzere 19.04.2018 tarih ve 30396 sayılı Resmi Gazetede "Devlete ait 

üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı 

sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin 

borçlarının ödenmesine uygulanacak iskonto oranları hakkında karar" yayımlanmıştır. Söz konusu kararda, 

31.12.2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 06.04.2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç 

ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlara uygulanacak iskonto oranları 2014 yılında %0 olarak başlanmış, 

her geçen yıl aylara göre artarak devam etmiş ve neticede 2017 Aralık ayına ait iskonto oranı %27 olarak 

belirlenmiştir. Alacağını uzun yıllardır temin edemeyen sektör temsilcileri, söz konusu iskonto oranları ile 

daha da zor durumda kalmaktadır. 

2013-2015 yıllarına ilişkin % 0, 2016 yılı için % 0,5, 2017 yılı için %1 olarak yeniden belirlenmesi hususunda 

Odamızca girişimde bulunulması, 



  5 

b) KOSGEB tarafından verilen teşvikler birçok sektör faydalanmaktayken tıbbi malzeme sektörümüz 

faydalanamamaktadır, sektörümüzün de faydalanabilmesi için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na iletilmek üzere, Odamızca 

girişimlerde bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konular, TOBB’a iletilmiştir. 

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

Büyüksaat Civarında faaliyet gösteren esnaflardan alınan şikâyetlerde, yolda karşılıklı park etmeler nedeniyle 

sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini, yayaların kaldırımda yürüyemez olduğunu ve park eden araçların 

dükkanların görüş açısını kapattığını, söz konusu caddeye dolmuş hatlarının verilmesiyle de hem ticaretin 

canlanacağını, hem de caddeye düzen geleceğini ve söz konusu caddede yer alan esnafın ticari faaliyetlerinin 

kolaylaştırılması, ayrıca yaya ve araç trafiği açısından caddenin rahatlaması amacıyla tarihi dokuyu da 

bozmayacak şekilde, özel ring servis hizmeti verilebileceği hususunda Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 

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

Kurumsal marketler, (A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa vb.) ülke geneline bakıldığında ilimizde çok fazla açılmış 

olup; bu marketlerde her türlü ürün satılmaktadır. Bu durum birçok sektöre zarar vermekte, dolayısıyla küçük 

esnafın kepenk kapatmasına sebebiyet vermekte ve aynı zamanda işsizliğin had safhalara vardığı ilimizde 

istihdam açısından büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Diğer yandan bu marketler hiçbir şekilde Adana 

ekonomisine herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Konuyla ilgili olarak, bu tip marketlerin ruhsat alımlarında, 

açılış ve kapanış saatlerinde, satılan ürünler vb. konularda belli kriterler ve sınırlandırmalar getirilmesi 

yönünde Odamızca girişimlerde bulunulması hususlarını dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 

14- Odamız 34. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Akaryakıt istasyonlarında mevzuat gereği tehlikeli madde güvenliği uzmanı, LPG’den sorumlu müdür ve iş 

sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması zorunludur. Ancak bu durum işletmelere maddi külfet yaratmaktadır. 

Zaten iş sağlığı ve güvenliği firmasından hizmet alınmaktadır. Bu nedenle tehlikeli madde güvenliği ve 

LPG’den sorumlu müdürün de iş sağlığı güvenliği firması tarafından temin edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Zira bu LPG’den sorumlu müdür vasfındaki kişiler en fazla üç işletmeye bakabilmekte ve 

anlaşılamayan bir şekilde üç işletme tarafından da ayrı ayrı sigorta primleri yatmaktadır. Konuyla ilgili olarak 

EPDK, Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, TOBB’a iletilmiştir. 

15- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Otoban gişelerinde HGS ve OGS olarak geçişler yapılmakta ancak birçok gişede ya bir tane OGS ya da yine 

bir gişede hem OGS hem de HGS aynı gişeden geçebilmektedir. Bu durumda otoban geçişlerimizde bir çok 

aracımızın yanlış gişelerden sehven de olsa geçişleri nedeniyle cezalara maruz kalmaktadır. Yaz dönemine 

girdiğimiz şu günlerde daha da artacak olan otoban trafiğinde gişelerdeki yoğunluğu rahatlatmak nedeniyle 
tüm gişelerin hem OGS hem de HGS okumalı olarak düzenlenmesi için, Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

16- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

E-5 ve Öğretmenler bulvarında hususi araçlar için 70 km toplu taşıma araçları için 50 km hız sınırı 

belirlenmiştir. Eskiden personel taşımacılığı genel olarak şehir içinde yapılmaktayken artık büyük bir 

çoğunluğu Organize Sanayi bölgesi civarında yapılmaktadır. Bu nedenle, Organize Sanayi Bölgesine servis 

hizmeti gerçekleştiren araçlarımız bu hız sınırı nedeniyle zaman kaybı yaşamaktadır. Sadece bu bulvarlarda 

olmak üzere, personel taşımacılığı yapan araçlara da 70 km hız sınırı uygulanması için Odamızca girişimlerde 

bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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17- Odamız 36. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;  

Son yıllarda ilimizde birçok festival, fuar ve büyük etkinlik düzenlendiği malumlarıdır. Ancak bu etkinliklerin 

aynı tarihlere denk gelmesinden dolayı otel doluluk oranlarında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Gerçekleştirilecek etkinliklerin yıl bazında programlanarak farklı tarihlere yaygınlaştırılması elzemdir. Ayrıca 

Portakal Çiçeği Karnavalının aynı büyükte karnaval olan Alaçatı Ot Festivali ile aynı tarihlere denk 

gelmesinden dolayı katılımın azalmasına neden olmaktadır. Örnek olarak Türkiye’nin en büyük 2. fuarı olan 

İzmir Turizm Fuarının tarihleri, her yıl Adana’da düzenlenen Adana Kebap-Şalgam festivalinin tarihine denk 

gelmesinden dolayı, turizm acente ve tur operatörlerinin ilgisinin yoğunlaşamamasına neden olmaktadır. 

İlimizde yapılacak olan bu etkinliklerin tüm detaylarının incelenerek tarihlerinin çakışmaması açısından planlı 

tarih düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir. Konuyla ilgili Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Portakal Çiçeği Tertip Komitesi’ne iletilmiştir. 

18- Odamız 46. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 

Unlu mamul ürünlerinde girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle unlu mamul satış fiyatlarının yeniden 

belirlenmesi zaruri yeti doğmuştur. Bu kapsamda tatlıcılar, fırıncılar ve kantinciler odası ile birlikte ortak bir 

çalışma yapılması gerektiği düşünülmekte olup, konuyla ilgili olarak Komite Başkanı Orhan Can ve Komite 

Üyesi Yusuf Koçaklı görevlendirilmiştir.  

Konu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 

V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA GELEN CEVABİ YAZILAR: 

1- Odamız 21. Grup Meslek Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda; 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan Gelen Yazıda; “İlgi başvurularda Adana İli 

Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesine çalışan Kiremithane Kooperatifine bağlı dolmuşlarının Adana 

Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldığına, bu durumdan dolayı da kooperatif üyelerinin mağduriyet 

yaşadığından bahsedilmekte olup; söz konusu dolmuş seferlerinin tekrar başlatılması istenmiştir. 

Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede; belirtilen bölgeye daha önce çalışan S.S. 30 nolu 

Kiremithane Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı dolmuşların Mutlu Mahallesine güzergâh ihlali yaparak 

çalıştıkları ve herhangi bir çalışma izinlerinin bulunmadığını tespit edilmiştir. 

İlgi başvuruya istinaden 2014/15 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında “...UKOME Alt 

Komisyonu olarak yapılan incelemeler neticesinde, güzergâh düzenlenmesi taleplerinin belediyemizce 

hazırlanacak Ulaşım Ana Planı kapsamında değerlendirileceği için Ulaşım Ana Planı tamamlanıncaya kadar 

özel halk otobüsleri ve özel minibüs kooperatiflerinin güzergâh taleplerinin ret edilmesinin uygun olacağı 

görüş ve kanaatindeyiz.’ denilmekte olduğundan bahse konu talebin olumlu değerlendirilemediğini ancak 

gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar konunun takibine devam edileceğini rica ederim.” Denilmiştir. 

b) Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan Gelen Yazıda; “İlgi dilekçede; Kiremithane 

dolmuşlarının Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesine verdiği toplu taşıma hizmetinin kaldırılması 

nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu ve bahse konu dolmuşların tekrar Mehmet Akif Ersoy Mahallesine 

hizmet vermesi talep edilmektedir. 

Yapılan incelemede; S.S. 30 nolu Kiremithane Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 19 incirlik Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı dolmuşların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine güzergah ihlali yaparak 

çalıştıkları ve herhangi bir çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

08.01.2014 tarihli ve 2014/15 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre güzergah düzenlenmesi 

talepleri Adana Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak Ulaşım Ana Planı kapsamında değerlendirileceği için 

Ulaşım Ana Planı tamamlanıncaya kadar Kiremithane ve İncirlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 

dolmuşların hattı bahse konu mahalleye hizmet verecek şekilde uzatılamamaktadır. 

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için 165 nolu Sarıçam Belediyesi-Yolgeçen hattında 07/04/2018 
tarihinden itibaren Mehmet Akif Ersoy Mahallesine hizmet verecek şekilde değişiklik yapılmış olup 165 nolu 

hatta ait güzergah krokisi ve zaman tarifesinin yazı ekinde gönderildiğini ve konunun takibine devam 

edileceğini rica ederim.” Denilmiştir. 
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VI- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

Üyelerden Odamıza gelen şifahi talepler doğrultusunda Yönetim Kurulunca alınan karara istinaden; 

Bilindiği üzere Ülkemizde dini bayramların ilk günü de dâhil olmak üzere AVM’lerdeki iş yerleri faaliyet 

göstermektedir. Ancak üyelerimizden Odamıza gelen şifai taleplerde; dini bayramların ilk günü AVM’lerde 

alışveriş olmaması nedeniyle boşa enerji sarfiyatı yapıldığını, bunun yanında personellere verilen fazla 

mesailer nedeniyle işletmelere ek bir maliyet oluştuğunu ayrıca personelin bayramın ilk günü çalışmasından 

kaynaklı motivasyon düşüklüğü yaşandığı ifade edilmiştir. Üyelerimiz dini bayramların birinci günü 

AVM’lerin kapalı olması için Odamızca ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasını dile 

getirmişlerdir. 

Konu, Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

 
VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER: 

1-  22 Mayıs 2018 tarihinde, Kastamonu Entegre İftar Yemeğine, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

2- 25 Mayıs 2018 tarihinde, AKAMDER’in Adana Valisi Sayın Mahmut DEMİRTAŞ’ın teşrifleriyle 

düzenlenen 12. Geleneksel İftar Yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

3- 28 Mayıs 2018 tarihinde, Yüreğir Kültür Merkezi’nde Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü tarafından 

düzenlenen “Türkiye’nin Seçimi” Konulu Panele, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

4- 28 Mayıs 2018 tarihinde, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen İftar Yemeğine, Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila MENEVŞE, Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, 

5- 29 Mayıs 2018 tarihinde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU’nun 

Teşrifleriyle Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen “İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü İmza Töreni” 

ve “İstihdam ve Hizmetleri Danışma Birimi Açılış Töreni”ne Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

6- 29-30 Mayıs 2018 tarihinde, Seç Özel Eğitim Kurumu’nda düzenlenen İlkyardım Eğitimi’ne İdari İşler ve 

İ.K. Memuru Kemal KÜTÜK, 

7- 30 Mayıs 2018 tarihinde, 40. Grup Meslek Komitesi tarafından Sigortacılık hafdtası etkinlikleri kapsamında 

Odamız katkılarıyla ATOSEV’de düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ile 

Başkan Yardımcıları Yücel BAYRAM ve Ömer KÜPELİ, 

8- 1 Haziran 2018 tarihinde, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Metobolizma ve Beslenme Bilim Dalına Kalıtsal 

Metabolik hastalığı olan çocukların tanısı için Odamız katkılarıyla alınan cihaz için Odamızın vermiş olduğu 

desteğe teşekkür amacıyla düzenlenen Plaket Takdim Törenine Genel Sekreter Yrd. Birol YARMAN, 

9- 1 Haziran 2018 tarihinde, İş-Kur’da düzenlenen Çocuk İşçiliği İle Mücadele Toplantısı’na Genel Sekreter 

Yrd. Barış Gökhan TOPAL, 

10- 6 Haziran 2018 tarihinde, Galeria festival alanında Adana Valiliğince düzenlenen Karpuz Festivali’ne 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

11- 7 Haziran 2018 tarihinde, Mersin’e gitmek üzere özel uçakla ilimize gelen Cumhurbaşkanı Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN’ı havaalanında karşılamak için yapılan törene, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

12- 10 Haziran 2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun teşrifleriyle Seyhan 

Otel’de düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı, 

13- 12 Haziran 2018 tarihinde, Adana Sanayi Odası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet 

ÖZHASEKİ’nin katılımıyla düzenlenen “İmar Barışı Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE, 

14- 13 Haziran 2018 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU’nun 

katılımıyla SGK Adana İl Müdürlüğü’nce düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle 

Meclis Başkanlık Divanı, 

katılım sağlamıştır. 
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VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR ve TÖRENLER: 

1- 25 Mayıs 2018 tarihinde Mayıs ayı Olağan Personel Toplantısı, 

2- 29 Mayıs 2018 tarihinde, SGK Adana İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş-Kur Adana İl Müdürlüğü İşbirliğiyle, 

“2018 Yılı Çalışma Hayatında Yeni Nesil Teşvik Uygulamaları” Konulu Bilgilendirme Toplantısı, 

3- 30 Mayıs 2018 tarihinde, 2017-2018 öğretim dönemi Odamız stajyerlerine, stajlarını bitirmiş olmaları 

sebebiyle düzenlenen Sertifika Töreni,  

4- 31 Mayıs 2018 tarihinde Mayıs ayı Oda Olağan Meclis Toplantısı, 

5- 11 Haziran 2018 tarihinde Odamız İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Olağan toplantısı, 

6- 12 Haziran 2018 tarihinde, KOBİGEL Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı, 

7- 12 Haziran 2018 tarihinde, Odamız yeni hizmet binası proje müellifi Mimarı Erkan ERDOĞAN’ın 

katılımıyla değerlendirme toplantısı, 

8- 13 Haziran 2018 tarihinde, Ramazan Bayramı münasebetiyle; Odamız Organ Üyeleri, Genç ve Kadın 

Girişimciler Kurulu Üyeleri, Danışmanları, Eksperleri ve Çalışanlarının katılımıyla düzenlenen Geleneksel 

Bayramlaşma Töreni,  

Odamızda gerçekleşmiştir. 

 

IX- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 23 Mayıs 2018 tarihinde, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran KARAKAYA, 

2- 29 Mayıs 2018 tarihinde, Dünya Gazetesi Bölge Temsilcisi Gülsüm ERDEN, 

3- 30 Mayıs 2018 tarihinde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Adana Şubesi Başkanı İbrahim 
TOKGÖZ, 

4- 1 Haziran 2018 tarihinde, Adana Kız Lisesi Müdürü Yıldız AKMAN, 

5- 5 Haziran 2018 tarihinde, Seyhan İlçe Belediyesi Başkanı Zeydan KARALAR, ardından İyi Parti Adana 

Milletvekili Adayları ve sonrasında Odamız Yönetim Kurulu Eski Başkanı Fethi KAMIŞLI ile Meclis eski 

üyeleri Erol SEZGİNLER ve Yılmaz YALÇINKAYA, 

6- 7 Haziran 2018 tarihinde, CHP Milletvekili Adayı Ayhan BARUT, 

7- 8 Haziran 2018 tarihinde, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan 

Yardımcısı Ali Can YAMANYILMAZ, 

8- 13 Haziran 2018 tarihinde, Vatan Partisi İl Yönetimi ve Milletvekili Adayları, 

Odamızı ziyaret etmiştir. 

 


