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YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

(17.10.2018-20.11.2018) 

 

Sayın Meclis Üyeleri,  

 

Oda Meclisimizin 29 Kasım 2018 ve 9 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun                    

17 Ekim 2018 - 20 Kasım 2018 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren çalışmaları 
bilgilerinize sunulmuştur.   

Saygılarımızla,  

Yönetim Kurulu     

 

I- KAYIT,  DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 

17.10.2018-20.11.2018 tarihleri arasında Odamıza;  

189 Yeni üye kaydedilmiş,                                                                                                                             

659 Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,    

81 Üyenin kaydı silinmiştir. 

20.10.2018 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.278 

 

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. İmar Barışı 

kapsamında ATOSEV Tesislerine Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Tesisin üzerinde bulunduğu arsanın 

mülkiyetinin alınmasına yönelik başvurumuz yapılmış olup; cevap beklenmektedir.) 

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 plandaki son durma göre; arsamız ile 

ADASO arasında kalan yolun Odamız ve ADASO tarafından yarı yarıya Belediyeden satın alınması için 

Odamız payına düşen tapu harcı ödenmiştir. Satınalmaya ilişkin süreç devam etmektedir.  Yeni hizmet binası 

projesinin hazırlanmasına yönelik 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, (Proje Yürütücüsü Çukurova 
Üniversitesi olup; Odamız, Adana Sanayi Odası, Mersin TSO, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova 

Teknokent ve AKİB ortaklığında yürütülecektir.)  

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

çalışmalarımız, (Kuruluş protokolü Bakanlıkça onaylanmış olup; ATDİOSB tüzel kişilik kazanmıştır. Yer 

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



  2 

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.) 

12- Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, İlimiz başvuruları arasında 

Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenmek üzere kabul edilen tek proje olan “Adana Girişimcilik Merkezi 

Projesi”ne yönelik çalışmalarımız, (Proje Yürütücüsü 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 ise 

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 yürütücüsü olduğu, ÇKA destekli “Adana Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi Projesi”ne 
yönelik çalışmalarımız, (Proje kapsamında satın alınacak yazılımlar ile tasarım makinelerinin ihale hazırlık 

süreci devam etmektedir.)  

16- Odamızın 2019 yılı bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız,   

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

yönelik Meclisimizce alınan karar kapsamındaki çalışmalarımız, (Okul inşaatı devam etmektedir.)  

18- TOBB tarafından başlatılan “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” ve “İndirim Kampanyası” na yönelik 

çalışmalarımız, 

19- Odamızın yıllık eğitim programı kapsamında, 19-20-21-22 Kasım 2018 tarihlerinde Odamızda 

gerçekleştirdiğimiz “Dış Ticarete Yönelik E-Ticaret” eğitimimiz,  

devam etmektedir. 

 

III- TAMAMLANAN FAALİYETLER: 

1- 19 Ekim 2018 tarihinde Odamızca “Ticari Kredilerin Yapılandırılması - Yabancı Para Üzerinden Kurulan 
Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması - Konkordato ve Alacaklıların Hakları Paneli” düzenlenmiştir. 

2- 22-23-24 Ekim tarihlerinde, Odamızın yıllık eğitim programı kapsamında üç günlük “Satış ve Pazarlama 
Eğitimi” Odamızda gerçekleştirilmiştir. 

3- 24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde bu yıl 9.su düzenlenen Yöresel 
Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Çukurova Kalkınma Ajansı’nca açılan standa, Odamız, 7 üyemiz ile birlikte 

katılım sağlanmıştır. 

4- 25 Ekim 2018 tarihinde, ATOSEV tesislerinde Meclis üyelerinin katılımıyla bir çalışma ve kaynaşma 

yemeği düzenlenmiş olup; yemeğe Ak Parti Genel Başkan Vekili Sn. Numan KURTULMUŞ, Çevre ve 

Şehircilik Eski Bakanı Sn. Fatma Güldemet SARI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sn. Jülide 
SARIEROĞLU ve beraberindeki heyet katılım sağlamıştır. 

5- 26 Ekim 2018 tarihinde, Odamız 41. Grup Meslek Komitesi, Adana Emlakçılar Esnaf Odası ve Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” Odamızda düzenlenmiştir. 
6- 2018 Yılı Oda Aidatları 2. taksitleri için tahsilat dönemi, 31 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. 

7- 3 Kasım 2018 tarihinde, ATOSEV tesislerinde Oda Personeline yönelik “Etik Davranış Kültürü” konulu 

eğitim düzenlenmiştir.   
8- 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde, Odamızın yıllık eğitim programı kapsamında üç günlük “İnovasyon 

Yönetimi Eğitimi” Odamızda düzenlenmiştir.   

9- 14-15-16 Kasım tarihlerinde; Odamızın yıllık eğitim programı kapsamında üç günlük “İnsan Kaynakları 

Yönetimi Eğitimi” Odamızda düzenlenmiştir.   

 

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 alınan kararlar;  

a) Bölgemizde yaşanan ve çoğalarak artan nüfus kentleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Mevcut 

durum, tarım arazilerinin imara açılmasına ve bu nedenden ötürü bölgemizde tarım arazilerinin 
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azalmasına sebep olmaktadır. Bu hususla ilgili işlemlerin daha sıkı takip edilmesi hususunun çözümü 
için Odamız bünyesinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Tarım sektöründe işletmelere verilen desteklerde (mazot ve gübre vb.) yaşanan formalitelerin ve 
bürokratik işlemlerin çok fazla olması, sahada teknisyenlerin yeterli zamanı ayırmalarına engel 

olmaktadır. Bu durum işletmelerin az oranda hizmet almasına sebep olmaktadır. Özellikle bürokratik 

işlemlerinin hızlandırılması, işletmelerin başvurmuş olduğu desteklerin dosyalarının tek bir seferde 
tamamlanarak işlemlerin hızlandırılması hususunu dikkate alınması ve konunun çözümü için Odamız 

bünyesinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) Fidancılık sektörü bölgemiz ekonomisi açısından önemli bir sektör olup, sektörde faaliyet gösteren 

işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması açısından mevcut sistemde mavi sertifikalı tohum ve aşı 

gözü ürünlerin teşvik edilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

d) Fidancılık sektöründe yapılan satışlarda kurum ödemeleri çok gecikmekte olup, işletmeleri finans 

açısında sıkıntıya sokmaktadır. Ödemelerin doğrudan fidan üreticilerine yapılması hususu sektörde 

faaliyet gösteren işletmelerin nakit akışı dengelerinin pozitif yönde etkileyeceği ve konun çözümü için 
Odamız bünyesinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

e) Yağlı tohum üretiminin teşviki bazında; özellikle soya fasulyesi üretimi için verilen desteklerin 
arttırılması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

f) Tarım sektöründe ilaç kalıntısı oranlarının dikkate alındığında bazı ilaçlarda AB'de yasaklanmayan, 

ancak, ülkemizde yasaklanması istenen ilaçlar mevcuttur. Bu durum sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerde problem yaratmaktadır. Sektör olarak AB normlarında yasaklanmayan tarım ilaçlarının 

Ülkemizde de yasaklanmaması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

g) Yeni bahçe tesisinde diğer ürünlerde olduğu gibi cins bazında havza sistemine geçilmesinin uygun 

olacağı hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

h) Son zamanlarda narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık oranlarında yaşanan artış, mal ve can 
güvenliği açısından problemleri de beraberinde getirmiştir. Konunun çözümü için Odamızca 

girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

i) Sektörde tarımsal faaliyetlerde ara elemanların eksikliği mevcuttur. Daha önce var olan, ancak, 

kapatılan Ziraat okulunun yeniden açılması, buraya kabul edilecek öğrenciler için yurt binasının ihtiva 

edecek bir tarım okulunun açılması hususunda Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile 
getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

2- Odamız 2. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile 

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11. 
Maddesi'nin 6/ı bendinde "Kiraladıkları işyerlerini Bakanlıkça belirlenen sebepler dışında başkasına 

devredenlerin ya da kiraladıkları veya satın aldıkları işyerlerini herhangi bir şekilde kullandıranların, kira 

sözleşmelerinin feshine ya da satış işlemlerinin veya tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar 
verilir." ibaresi yer almaktadır. Türkiye'deki 3 il (Adana, Mersin, Gaziantep) ve 1 ilçe (Tarsus) dışındaki 

tüm illerdeki haller Belediye'ye ait olmasına rağmen; İlimiz bu kapsamda yer almadığı halde söz konusu 

kanun kapsamında, tapusu olan mülklerini başka birine kiralayamamaktadır. Hal içerisinde bulunan mülk 
sahiplerinin vefat etmesi durumunda, varislerin kiraya verebilmesi, emekli olması durumunda veya iş 

göremeyecek şekilde kaza geçirmesi, hasta olması vb. zaruri durumlarda mülkün kiraya verilebilmesi 

gerekir. Haldeki işyeri sahiplerini sıkıntıya sokan kanunun bu maddesinde düzenleme yapılması için 

Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 
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3- Odamız 3. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Tarım sektörü içerisinde ürün girdi maliyetlerinin artması, üreticiyi ciddi anlamda dara sokmaktadır. 

Bu nedenle, sektörde mevcut bulunan ürün taban fiyat/fiyatlarının çiftçi yararına olacak şekilde ayrı 
ayrı şekilde belirlenmesi serbest piyasa ekonomisi içerisinde faaliyet gösteren çiftçileri olumlu yönde 

etkileyeceği hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Bugünkü mevcut ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdüren çiftçiler artan girdi maliyetleri 

karşısında, özellikle, TEDAŞ’a olan elektrik borçlarını aydan aya ödemede zorluk çekmektedirler. 

Çiftçilerin TEDAŞ’a olan elektrik borçlarını her ay olarak değil, ürün hasat sonu dönemlerinde 

ödemeleri hususunda Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) Sektördeki üreticilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, zirai ilaç ve gübre fiyatlarının sabit 

olmaması, firmaların bu ürünleri farklı fiyatlardan satışa sunmasıdır. İlaçlarda bulunan seri 
numaralarının faturalarda da belirtilmesi, ürünün kontrol edilebilir olmasını sağlayacaktır. Sorunun 

çözümü için zirai ilaç ve gübrede fiyat etiketinin görünür şekilde olması gerekmektedir. Bu konuda 

düzenleme yapılması için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

d) Bilindiği üzere sektördeki çiftçiler ağırlıklı olarak Kamu bankalarında kredi kullanmaktadırlar. Ancak, 

Kamu bankalarına yapmış oldukları borçlanmalarda, kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Artan borçlanma karşısında vadesi gelen borçlarını ödemede güçlük çekmektedirler. Çiftçilerin Kamu 
bankalarına olan borçlarının 1 yıl ertelenmesi hususunda Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

4- Odamız 8. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Ulusal mağazaların sayılarının sınırlandırılması ve her mağaza arasındaki mesafenin en az 1 km 

uzaklıkta olması için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Kobi Destek Kredisi kapsamında Vakıfbank ve Yapı Kredi bankasının hayat sigortası ve benzeri 

hizmetler satmaya zorladıkları bununla beraber kullandırdıkları krediyi 15 gün bloke ettikten sonra 

verdikleri ve Kobi Destek Kredisinin çok az sayıda kişiye verildiği hususlarında üyelerimizden önemli 

şikâyetler alınmaktadır. Konu ile ilgili söz konusu bankalarla görüşülmesi nezdinde Odamızca 
girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) Gıda ve Temizlik sektörlerinde, krakerden temizlik ürünlerine kadar üretilen ürün gramajlarının 
eksiltilmesi, ürün adedinin azaltılması ile tüketicilere yönelik aldatmaca yapılmaktadır. Bu kapsamda 

ilgili Bakanlık nezdinde denetimlerin arttırılması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

d) Kamuya hizmet veren toptan gıda firmaları olarak yıllık yapılan sözleşmelerimizden dolayı son 

dönemde yaşanan fahiş fiyatlar sonrasında çok büyük zarar etmekteyiz. Kamu kurumlarına bu 

durumumuzu ilettiğimizde yapıcı bir yaklaşım görememekteyiz. Bazı ürünlere %100, bazı ürünlere 

%200, en az zam aldı dediğimiz ürünlere ise %50 oranında zam gelmiştir. Bu durumdan dolayı çok 
zor günler geçirmekteyiz. Bu durumla ilgili olarak yapılan sözleşmelerimize ya fiyat farkı verilmesi ya 

da sözleşme tasfiyelerinin devreye konulması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili Bakanlık nezdinde 

sıkıntıların giderilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

5- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; ilimizde üretilen ayakkabıların, 

üretimlerinde kullanılan malzemelerin kanserojen madde ihtiva edip etmediğini analiz edebilecek, 
ürünlerin insan sağlığına zararlı olup olmadığını kontrol edip, sertifikalandırabileceği bir laboratuvar 

kurulması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren KOSGEB laboratuvarının bu konuda yetersiz 

kaldığı düşünülmekte olup; mevcut laboratuvarın sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılar duruma getirilmesi 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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6- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Ticari kredi faizlerinin düşürülmesi, Nefes kredisi miktarının artırılması ve daha kolay ulaşılabilir hale 

getirilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Kıdem ve ihbar tazminatlarının yükünün işveren sorumluluk kısmının kaldırılması ya da azaltılması 

için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) Demir-çelik ve elektrik malzemesi (kablo vb.) fiyatlarının artması, özellikle taahhüt işlemlerinde fiyat 

farkının talep edilmesi kamu ihalelerini alan müteahhitleri olumsuz yönde etkilemektedir. Konuyla 

ilgili kamu müteahhitlerine ek kararname fiyat farkı düzenlenmesi için Odamızca girişimlerde 
bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

d) Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması sektör içerisinde rekabette sıkıntı yaratmaktadır. Fiyatların 
düşürülmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Enerji Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

7- Odamız 15. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Apartmanların, yetkisi olmayan firmalara asansör bakımlarını yaptırması, bu sektörde faaliyet gösteren 

yetki sahibi firmaların ticaretine olumsuz yansımaktadır. Firmaların yaşadığı bu mağduriyetin 
giderilmesi adına apartmanların, bakım sözleşmelerini resmi bir kuruma ibraz etmesi için bir 

mekanizma oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca yıllık denetimi yapılmadan oluşan asansör 

kazalarında apartman yöneticisi hukuki ve idari açıdan yüzde yüz sorumlu tutulmaktadır. Konuyla 
ilgili yöneticilerin bilinçlendirilmesi adına kamu spotu gibi yayınların hazırlanması için Odamızca 

Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

iletilmiştir. 

b) Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle genel olarak tüm sektörlerde sıkıntı yaşanmakta, 

müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda bankalar özellikle nefes kredisi başvurularında 

müşterilerin taleplerine yetişememekte ve kredi kullanımı sırasında müşteriye zorluk çıkarmaktadır. 
Üyelerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması adına Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

8- Odamız 17. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; 2003 yılında çıkan deprem yasasından 
önce yapılan projeler eski imar yasasına göre yapıldığından yeni imar yönetmeliği ile uyuşmaması 

nedeniyle iskan alınmamaktadır. Yeni çıkan imar barışı kapsamında da bu tür yapılar için imar barışı 

başvurusu yapabilmekte ancak başvurular Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine yapıldığından iskan alma 
ücretleri çok yüksek olmaktadır. Bu durum üyelerimizi zor duruma düşürmekte olup, söz konusu 

başvuruların ilgili belediyelere yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm başvurularda 

projelerin ilgili belediyeler tarafından tasdiklenip verilmesinden dolayı da iş ve işlemlerde kolaylıklar 
sağlanacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda söz konusu başvuruların ilgili Belediyelere yapılabilmesi için 

Odamızca TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

9- Odamız 17. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Kamu müteahhitleri tarafından yapılan süreli işlerde fiyat teklifi ile işin bitim süresine kadar malzeme 
fiyatlarında çok yüksek artışlar olması nedeniyle işi yapan firmalarımız zarara uğramakta olup, söz 

konusu fiyat artışları için Kamu kurumlarınca fiyat farkı verilmesi büyük önem arz etmektedir. Konun 

çözümü için Odamızca TOBB nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Hafriyat işlerinde yapılan kazıların tamamı hafriyat olmamakta olup, çıkan hafriyat bazen tarıma 

elverişli verimli toprak, bazen de dolguya müsait toprak olarak çıkmaktadır. Ancak bunların tamamı 

hafriyat olarak değerlendirilerek hafriyat alanlarına dökülmek zorunda kalınmaktadır. Bu tür 
hafriyatlarda hafriyat yapılan mahalle ya da bölgede yaşayanlar tarafından hafriyattan çıkan verimli 

hafriyatın gerek o mahallede bozuk yollarına dökülmesi, gerekse dolgu ihtiyacı olan alanlara 

dökülmesi istenilmektedir. Bu tür durumlarda özellikle muhtarlar tarafından yoğun talep gelmekte 

olup, bu gibi durumlarda ilgili belediyelerin vereceği izine istinaden talep edilen bölgeye dolgu 
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malzemesi olarak bedelsiz şekilde hafriyatı dökme izni verilmesi hususunda Odamızca girişimlerde 
bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

c) Geçmişte sosyal konut yaparken konut yapı kooperatiflerine Belediye yaslarına göre Belediyeler ucuz 

arsa tahsisi yapabilmekteydi. Ancak günümüzde bu tür tahsisler yapılmamakta olup, tekrardan bu tür 
sosyal konut yapıları için ucuz arsa tahsisinin Belediyelerce konut yapı kooperatiflerine sağlanması 

için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

10- Odamız 18. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Bilindiği üzere inşaat sektörü 

ekonomide lokomotif görevi gören sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün canlandırılması açısından 

KDV ve tapu harçlarındaki indirimin 31 Ekim 2018 tarihinden sonra da devam ettirilmesi, gayrimenkul 
alım satımlarında gerçek değerlerin gösterilmesini teşvik etmek açısından tapu harçlarının alım/satım 

oranlarının toplam %2'ye düşürülmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

11- Odamız 20. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; sektördeki üretici firmaların, 
ürettikleri lastiklerin üretim tarihlerini yazarken, ürünlerinin son kullanma tarihlerini yazmaması hususu 

ile ilgili TOBB'a yazılan yazının çevre odalarımıza da yazılarak destek istenmesi hususunu dile 

getirmişlerdir. 

Konu; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Ceyhan Ticaret Odası, Erdemli Ticaret 
ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Kadirli Ticaret 

Odası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kozan Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na 
iletilmiştir. 

12- Odamız 21. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Ülkemiz ekonomisinde yaşanan kriz sektörlerimizde faaliyet göstermekte olan meslektaşlarımıza 

büyük sorunlar yaşatmaktadır. Tedarikçilerden mal alımlarında büyük sıkıntılar yaşayan grup 

üyelerimiz istikrarlı bir fiyat politikası da oluşturamamaktadırlar. Bu yüzden müşterileriler 
sektörümüze karşı fiyat konusunda güven sorunu yaşamaktadırlar. Bu sebeple sektörün oldukça büyük 

bir sıkıntı içerisinde olduğu hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Televizyon kanallarında sürekli olarak marketlerin ön planda tutulması olumsuz bir psikoloji 
oluşturulduğundan kamuoyunda, sektörümüzle ilgili negatif bir algı yaratmaktadır. Bu sorun, esasen 

bizlerden kaynaklanmayıp olup üreticilerin sektörümüze ellerinde olmayarak yansıttığı bir durumdur. 

Üreticilere sağlanan banka kredilerin düşük faizli ve uzun vadeli hale getirilmesi bu sorunu çözmede 
yardımcı olacağı hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

13- Odamız 22. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Tekel caddesi ve Adana çimento 
fabrikası bulvarı ile ilgili olarak Adana Büyükşehir Belediyesinden gelen cevabi yazı tatmin edici 

bulunmadığı ve konunun tekrar Adana Büyükşehir Belediyesine iletilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

14- Odamız 24. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Ekim ayında düzenlenen Çukurova 
Mobilya Fuarı 2018 organizasyonunda TÜYAP Kongre ve Fuar alanının çok sayıda firmanın yerleşimi 

için yeterli büyüklükte olmadığının gözlemlendiği ve bir sonraki organizasyonda aynı sıkıntının 

yaşanmaması adına fuar alanının genişletilmesi hususunun değerlendirilmesi ifade edilmektedir. 

Konu; Çukurova Fuarcılık A. Ş.’ye iletilmiştir. 

15- Odamız 26. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Yurt dışı çıkışlarında görev süreleri boyunca Oda Organ Üyelerinin vizesiz seyahat edebilmeleri için 

Odamızın girişimde bulunması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Üyelerimizin, Telif Hakları ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığı hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 



  7 

c) Mesleki sorunları istişare etmek üzere Adana Sanayi Odası temsilcisi ve Esnaf Sanatkârlar Odası 
(Kırtasiyeciler, Ambalajcılar, Matbaacılar, Basıncılar) temsilcisinin bir sonraki Komite toplantısına 

davet edilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Adana Sanayi Odası’na iletilmiştir. 

d) Bölgemizde bulunan Endüstri Meslek Liselerinde sektörümüze yönelik ara eleman yetiştirmek için alt 
yapının olduğu ancak Çukurova Üniversitesinde bir meslek yüksekokulunun bulunmadığı bu hususun 

büyük bir eksiklik olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili Odamızca girişimlerde bulunulması 

hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

16- Odamız 27. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Kamu hastaneleri yapmış oldukları ihalelerde uhdesinde ihale kalan şirketler mallarını zamanında 

teslim etmelerine rağmen ödeme şartlarına uyulmadığından üyelerimiz ekonomik olarak zor duruma 

düşmektedir. Mevcut şartlar göz önüne alındığında yüksek faiz ortamında bu tür gecikmeler 
üyelerimizi ödemelerini aksatmakta olup, bu şekilde devam ettiği takdirde ayakta durmakta 

zorlanacakları düşünülmektedir. Bu kapsamda kamu hastanelerinin ödemelerini zamanında yapmaları 

için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) 6 ay önce KGF destekli kullanılan kredilerde kredi anlaşması yapılırken ortada olmayan şartlara 

rağmen 6 ay sonra farklı isimler altında yeni masraflar çıkarmakta ve kredi borcumuza yansıtmaktadır. 

Banka ile yapılan görüşmede kredi kullanımı sonrası çıkan yasa gereği gibi bir gerekçe üretilmektedir. 
Ancak kredi çekildiğinde mevcut şartlara göre kredi kabul edildiğinden sonradan çıkan masrafların 

haksız olduğu hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

17- Odamız 28. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Bankalar genel olarak tüm kredi 

başvurularında müşterilerine kredi vermemek adına birçok zorluk çıkarmaktadır. Ayrıca mevcut faiz 

uygulamalarının üzerinde bir oranda faiz vermek istemeleri nedeniyle üyelerimiz finansmana erişim 

konusunda büyük zorluk yaşamakta ve ekonomik olarak çıkmaza girmektedir. Bu kapsamda üyelerimize 
finansman bakımından kolaylık sağlanması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

18- Odamız 30. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Kent genelinde bulunan tarihi ve ören yerleri yönlendirme levhaları genel olarak yanlış veya eksiktir. 

Söz konusu levhaların düzeltilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile 
getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

b) Hastaneler içerisinde ve çevresinde iştigal eden, gözlükçüler adına çalışan simsarların engellenmesine 
yönelik olarak Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

19- Odamız 33. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Hazır giyim sektöründe satış temsilciliği ve kasiyerlik mesleklerine yönelik eleman açığı olduğu ve 

bahse konu iş alanlarına yönelik eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması adına Odamızca 
girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

b) Fuar merkezlerinde düzenlenen fuar, kongre vb. etkinliklerde, toptan ve perakende satış yapan 
firmaların katılımlarının sağlanmasının ve düzenlenecek etkinliklere defile, konser gibi farklı 

faaliyetlerin eklenmesinin sektöre hareket kazandıracağı; bu durumun firmaların ticari faaliyetlerine 

olumlu yansıyacağı ifade edilmektedir. 

Konu; TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş.’ye iletilmiştir. 

20- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; son dönemde yaşanan ekonomik 

dalgalanmalar sonucu fiyatların aşırı yükselmesi sebebiyle oluşan olağanüstü durum üyelerimizin zarara 

uğramasına sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda sektörün uzun süreli yapmış olduğu sözleşmelerin 
mevcut ekonomik duruma uyum sağlayabilecek duruma getirilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 
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21- Odamız 36. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Kent genelinde bulunan tarihi ve ören 
yerleri yönlendirme levhaları genel olarak yanlış veya eksiktir. Söz konusu levhaların düzeltilmesi için 

Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

22- Odamız 37. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) İşletmelerde çalışanların işten ayrılması sonrasında yüklü miktarlarda kıdem tazminatı ödenmesi ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Birçok firma bu nedenle işçi çıkaramamakta, ödeme güçlüğü çekmektedir. 

Bu sorunun çözümü için SGK primleri altında kıdem tazminatına karşılık başka bir kalem açılması ve 

ödemelerin SGK prim ödemeleri gibi aylık olarak yapılması, bu durumda işçi işten çıkarıldığında 

yüklü miktarda tazminat ödenmesinin önüne geçilmesi için bir mekanizma oluşturulması adına 
girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Çalışma Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Komitemizce geçtiğimiz aylarda alınan büfelerin açılmasında Belediyelerin dikkate aldığı kriterlerin 
ne olduğu ile ilgili yazımıza tatmin edici bir cevap gelmediği görülmektedir. 6,5 m2 olan büfeler 100 

m2'ye çıkarılarak yeşil alanlar da kullanılmaktadır. (Örn. Galleria İş Merkezi Arkası, Optimum AVM 

karşısı, Dilberler Sekisi) Ruhsatsız birçok büfe vardır. Bu sıkıntıların yeniden Büyükşehir Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına yazılması bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

23- Odamız 38. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Yurt dışı çıkışlarında görev süreleri boyunca Oda Organ Üyelerinin vizesiz seyahat edebilmeleri için 

Odamızın girişimde bulunması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Meclis Üyelerimizin sorunlarını Dile getirebilmeleri amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe 

Belediye Başkanlarının, Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği şekilde Meclis Toplantılarımıza (ayrı 

ayrı ya da hepsi birlikte) davet edilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. 

24- Odamız 40. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Acentelerin kullandığı sanal poslarda kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3D güvenlik sistemine 

geçilmesi büyük önem arz etmektedir. Sigorta acentelerinin tahsilat güvenirliği açısından gerekli 

sistemin oluşturulması için TOBB nezdinde Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile 
getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'nin (SAİK) önceki yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda, Adana'nın 
acente kapasitesinin 250 olduğu ancak mevcut durumda resmi olarak 436 acentenin faaliyet gösterdiği, 

gayri resmi olarak da birçok kişinin bu sektörde yer aldığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda ilimizdeki 

acente sayısının İl potansiyeline uygun sayıda olması ve gayri resmi çalışanların kayıt altına alınması 

için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) İlimizde üç tekerlekli elektrikli motosiklet olarak kullanılan araçlar kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı 

için şehir içi trafiğinde tehlike arz etmektedir. Bu taşıtları sürenlerin birçoğu araçlarını ehliyetsiz, 
ruhsatsız ve sigortasız kullanılmakta dolayısıyla herhangi bir kazaya karıştığında karşı tarafın 

mağduriyetine sebep olmaktadır. Gerek can kayıplarının gerekse maddi hasarlı kazaların önüne 

geçebilmek açısında söz konusu araçların ve araç sürücülerin denetlenmesi hususunu dile 
getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

25- Odamız 42. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Kamuya süreli iş yapan firmalarımız artan fiyatlar kapsamında talep ettikleri fiyat artışları kabul 

edilmemektedir. Bu durum firmalarımız ekonomik yönden çok zor duruma düşürmektedir. Diğer 
taraftan işlerimizi süresinde bitirmemize rağmen ödemelerimizi bir yıl geçmesine rağmen 

alamamaktayız. Konun çözümü için Odamızın girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

b) Ülkemizde hali hazırda Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulmuş 
3000'e yakın OSGB bulunmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde çoğunluk hissesi %58 T.C Vakıflar 

Genel Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankasının bir iştiraki olan %70 hissedar Vakıf Pazarlama A.Ş'de 



  9 

tüm yurtta OSGB şubeleri açmış ve açmaya devam etmektedir. Vakıf Pazarlama A.Ş'nin OSGB 
faaliyeti sırasında özel sektör tarafından kurulmuş OSGB'ler ile gerek kamu gerekse kamu iktisadi 

teşebbüslerin düzenlediği iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımlarında rekabet etmektedir. Bu tür hizmet 

alımlarında rekabetin esasını maliyet kalemlerinden Teminat mektubu veya Nakdi teminat giderleri 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda Vakıflar Bankası T.A.O müşterisi olan bir OSGB'nin bugün şartlarında 
teminat mektubu komisyonu için aldığı teklifin %4 (yıllık) olduğu maliyet girdisinde bankanın iştiraki 

olan Vakıf Pazarlama A.Ş. ile bu manada rekabet etmesi mümkün olmayacağı ve sektörde bu işi yapan 

firmalarımızın kapanma noktasına gelecektir. Bu kapsamda konun çözümü için Odamızca girişimlerde 
bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

c) 06.07.2018 tarihinde İSG profesyonellerinden iş kanununa aykırı şekilde fazla çalışma yapanlar 
hakkında duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda birden fazla işyerinde İSG profesyoneli olarak veya farklı 

bir unvanla toplam çalışma süresini aşacak şekilde çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem 

yapılacağı belirtilmiştir. Şu anki haliyle doktor eksiği ülkenin bir gerçeği iken bu kısıtlama gerek 

OSGB'leri gerekse de diğer sağlık kurumlarını zora sokmaktadır. Durum İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilip, bu bağlamda kendi istirahat sürelerinde çalışma 

azmi olan hekimlerimize müsaade edilmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Çalışma Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

d) 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı torba kanunun 35. 

maddesinde belirtildiği üzere 1 Ocak 2019 tarihinden C sınıfı iş güvenliği uzmanların tehlikeli sınıfa 

hizmet veremeyecektir. Tehlikeli sınıftaki işyerlerine A veya B sınıfı uzman ataması yapılması 
gerekecek olması nedeni ile işletmelere getireceği maliyet artışının yeniden değerlendirilmesi ve yine 

50 kişi altı az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma zorunluluğunun 1 Temmuz 2020'ye ertelenmesi C 

sınıfı için istihdam sıkıntısı doğacaktır. Bu anlamda karşılaşabilecek sıkıntıların giderilmesi adına 

termin tarihinin 1 Ocak 2019'dan ileri tarihe ötelenmesi hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Çalışma Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

26- Odamız 43. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar; Komitemizde bulunan birçok 

üyemizin daha önce KGF kredilerinden yararlandığı ve sabit taksitlerle ödemesi gereken miktarı 
ödemelerine rağmen birkaç günlük gecikme yaşanması sebebiyle, bazı özel bankalar firmalarla yapmış 

oldukları kredi sözleşmeleri gereği 24 saat süre vererek kalan kredi ödemelerini talep etmektedirler. Bu 

durumda firmalar zor durumda kalmakta ve sıkıntıya girmektedirler. Konuyla ilgili Odamızca girişimlerde 

bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. 

27- Odamız 46. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan kararlar;  

a) Ekmek üretimlerinde kullanılan ürünlerin fiyatlarının aşırı artışı sebebiyle ekmeğe uygulanan zam 

miktarı esnafımızı ve tüketiciyi zor durumda bırakmaktadır. Bu kapsamda esnafımızın ve tüketicilerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

b) Maliyenin denetim araçları ile Seyhan Ticaret Merkezi'nin giriş ve çıkışlarını kapatacak şekilde gelen 

ve giden araçları durdurarak denetim yapması müşterilerin içeriye girmesini engellemekte ve esnafın 
zarara uğramasına sebebiyet vermektedir. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına Maliyenin site 

içerisinde esnafı ziyaret ederek denetim yapması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kapsamda yaşanan 

mağduriyetlerin giderilmesi için Odamızca girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. 

Konu; Adana Valiliği’ne iletilmiştir. 

 

V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA GELEN CEVABİ YAZILAR: 

1- Odamız 2. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda; 

TOBB’dan gelen yazıda; İlgi yazınız ile Hal kayıt Sisteminde (HKS) bildirimleri yapılan mallarda müşteriye 
yapılan satışlar ile ilgili kesilmesi gereken fatura tutarlarının, Bakanlığın belirlemiş olduğu fiyatın altında 

satıldığı halde, vergilendirilmesinin esnafın haksız yere fazladan vergi ödemesine neden olduğu belirtilerek; 

söz konusu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi için ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulması 

talep edilmiştir.  

Bu çerçevede, Ticaret Odaları Konseyi için de iletmiş olduğunuz söz konusu sorun, önümüzdeki günlerde 

gerçekleştirilecek olan Konsey toplantılarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Denilmiştir. 
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2- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda; 

KOSGEB Adana Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgide kayıtlı yazınız ile ilimizde üretilen 

ayakkabıların üretiminde kullanılan malzemelerin kanserojen madde ihtiva edip etmediğini analiz edebilecek 
imkanların tesis edilebilmesi hususunda talepte bulunulmuştur. 

Bölgemizde metal ve metal ürünlerin imalatı sektöründe test/analiz faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuş 
laboratuvarımızın teknik kapasitesinin dışında yer alan, insan sağlığı ile ilgili mevzuatlarda deri ürünlerine ait 

“Zararlı Kimyasalların Sınırlandırılması” kapsamında belirtilen; azo boyar maddeler, fitalatlar, krom VI, 

formaldehit, alkil fenoller, parafinler vb. birtakım zararlı kimyasalların analitik metotlarla Ölçümlerini 
gerçekleştirecek söz konusu laboratuvarın tesis edilmesi, uzman personel ve cihaz bazında yeni bir yatırım 

konusu olup, talebiniz Başkanlığımıza iletilmiştir. 

Ayrıca bu ihtiyaç konusunda KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı destek unsurlarından biri olan 

Test ve Analiz Desteğinden faydalanılması mümkün olup; söz konusu ürünlere ilişkin kamu kuruluşu veya 

üniversite laboratuvarları ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan konularda alınacak test ve 
analiz hizmetleri için KOBİ’lerimiz tarafından destek başvurusu yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için 

KOBİ‘lerimizin KOSGEB Adana Müdürlüğünü ziyaret edebileceği veya kosgeb.gov.tr internet adresinde yer 

alan “Destekler” menüsünden(İşletme Geliştirme Destek Programı) bilgi alabileceği konusunda; Bilgilerinizi 
arz ederim.” 

Denilmiştir. 

3- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda; 

TOBB’a yazılan yazıda; son dönemde bakır, krom vb. inşaat girdi maliyetlerinin fiyatlarının arttığını ancak 

satış fiyatlarının aynı oranda artmadığını belirterek, 2019 yılı birim fiyatları belirlenirken artışların göz önüne 
alınarak fiyatların tespit edilmesi için konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesi yönündeki yazımıza 

istinaden TOBB’dan gelen cevabi yazıda; konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildiği 

belirtilmiştir. 

4- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda;  

6036 sayılı Kanun kapsamında yapılan inşaat sırasında ortaya çıkan hafriyat ve yıkım atığı için yer gösterme 

ve tesviye işlemleri için harç alınamayacağı gibi, bunların atılması amacıyla verilen hizmet sebebiyle de ücret 

alınamayacağı yönünde karar verilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu harçların ve ücretlerin Adana Büyükşehir 
Belediyesi tarafından da alınmaması hususu ile ilgili olarak, Adana Büyükşehir Bld. Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı’na yazılan yazımıza gelen cevabi yazıda; “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

7’nci maddesinin (i) bendi ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8’inci 

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, hafriyat toprağı/inşaat ve yıkıntı atıkları düküm alanlarının 
belirlenmesi, atıkların yönetimi ve denetimi Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları arasındadır. 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Akıntıları Kontrolü Yönetmeliğinin 16. maddesinde “Büyük çaplı yol ve 

bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının kaynakta azaltılmasından, tekrar 

kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine taşınmasından sorumludurlar” ve aynı 

yönetmeliğin 17. maddesinde ise “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların 
toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler”  hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanununun 3. maddesinin  (g) bendinde “Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, 

sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya 
neden olan tarafından karşılanır” denilmektedir. 

Belediye Gelirleri Kanununun “Ücrete Tabi İşler” başlıklı 97. maddesinde belirtilen “Belediyeler bu Kanunda 
harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet 

için belediye meclislerince düzenlenecek tariflere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak 

verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” denildiğinden, hazırlanan ücret tarifesi meclis onayına 
sunulmuş ve onaylanmasına müteakip uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, söz konusu tarife ile alınan 

ücret 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında muaf olunan 

ücretlerden olmayıp harç olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bu 
konuya ilişkin 1071 Gayrimenkul İnşaat Mühendislik Ltd. Şti. isimli firmaya vermiş olduğu cevabi yazı ekte 

gönderilmiştir. 

5- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda; 

TOBB’a yazılan yazımıza gelen cevabi yazıda; İnşaat sektöründe tapu harcı ve sosyal güvenlik prim 
oranlarında yaşanan sorunlara ilişkin ilgi yazınız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.” denilmiştir. 
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6- Odamız 17. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda,   

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden alınan cevabi yazıda; “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

7’nci maddesinin ( i ) bendi ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8’inci 

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm alanlarının 
belirlenmesi, atıkların yönetimi ve denetimi Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları arasındadır.   

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde “Hafriyat 

toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük 

mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, 

akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.” hükmü yer almaktadır.  

Ayrıca, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (i) 
bendinde “Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile 

inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle” 

denildiğinden ilimiz genelinde kazı, inşa, bakım ve onarım faaliyetleri sonucu oluşan atıkların kontrol altına 

alınması, açığa çıkan atıkların ilçe merkezine ve çevresinde bulunan alanlara gelişigüzel bir şekilde 
dökülmesinden kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve kaynağından çıkan atığın nakil faaliyetlerini 

takip edilmesi önem arz etmekte olup, zabıta ve denetim personelimizce kontrol faaliyetleri devam etmektedir. 

Daire Başkanlığımızca, mezkur yönetmeliğin “Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması” 

başlığı altında belirtilen maddeler göz önünde bulundurularak kazı faaliyeti sonucu oluşan hafriyat atıklarının 

niteliğine göre (bitkisel toprak, stabilize, inşaat/yıkıntı atıkları) ayrıştırılması sağlanıp, atığın tekrar 
kullanılması ve geri kazanılması esaslarına dikkat edilmektedir.  

Bu bağlamda, yukarıda açıkça belirttiğimiz üzere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolümüz 

dışında dolguda kullanılması uygun değildir. Dolgu talebinde bulanan gerçek ve tüzel kişilerin Adana 

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Adana Ulaşım Org. Tic. ve San. A.Ş. isimli firmaya dilekçe ile başvurup, 

Büyükşehir Meclisi onayı ile uygulamaya konulan ücret tarifesi üzerinden ödeme yapılarak iş ve işlemlerin 
yürütülmesinde sakınca olmadığı hususunu bilgilerinize rica ederim” denilmiştir.  

7- Odamız 24. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan (fuar alanının genişletilmesi) karar 

doğrultusunda; 

ÇUFAŞ’a yazılan yazımıza gelen cevabi yazıda; 02-07 Ekim 2018 Tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar 

ve Kongre Merkezinde Alanın İşletmecisi Kiracımız TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş ile ortak düzenlediğimiz ve 

TOBB 2018 Yılı Ana Fuar Takviminde yer alan “11. Çukurova Mobilya ve Dekorasyon” Fuar 

Organizasyonunun; “ Çok sayıda firmanın yerleşimi için yeterli büyüklükte olmadığı ve önümüzde ki söz 
konusu fuar döneminde aynı sıkıntının yaşanmaması için fuar alanının genişletilmesi gerektiği” hususları ifade 

edilmiştir. 

Söz konusu fuar organizasyonumuzun TOBB Fuar Sonuç Raporu Ek’te yer almaktadır. Adana Uluslararası 

Fuar ve Kongre Merkezinin 10.800 m2 toplam kapalı alanının yaklaşık 7000 m2 alanı mobilya ve dekorasyon 

fuarı organizasyonunda kurulan stantların azami toplam net alanıdır. Azami olarak kurulabilecek toplan 
alandan 6.342 m2’lik alanın 74 katılımcı firmalara tahsisi TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş ile tarafından 

sağlanmıştır. Yaklaşık 658 m2 alan katılımcı firmalara tahsis edilememiştir. 

Ayrıca Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Alanının belirli sahaları orman vasfında olması hususu ile 

Maliye hazinesi ve Orman Genel Müdürlüğü ile dava aşamasındadır. Tüm bu hususlar neticesinde fuar alanı; 

mobilya ve dekorasyon fuar organizasyonu için genişletilememektedir. 

24. Grup Meslek Komitesi’nin söz konusu gözlemleri doğrultusunda; görüş ve değerlendirmelerimizin 
komiteye tarafınızdan iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim. denilmiştir. 

8- Odamız 30. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında alınan “Adana İli şehir merkezinde yapılan 

en son trafik düzenlemesi sonucunda, çarşı bölgesinde (Çakmak Caddesi, Küçüksaat ve Büyüksaat) 

esnafın satışlarının düşerek, zor durumda kaldığı” kararı doğrultusunda;  

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan gelen yazıda; “Ulaşım konuları ile ilgili olarak 

kesintisiz trafik akışının sağlanması, gerekli bölgelerde yapısal ve işlevsel inceleme ve güvenlik artırıcı 

önlemler alınması, ayrıca otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerlerinin belirlenmesine yönelik konular, 
Adana Büyükşehir Belediyesi yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 

Adana Ticaret Odası ve diğer kurumlardan yöneticilerin de katılım sağlamasıyla Ulaşım Koordinasyon 

Merkezinde (UKOME) değerlendirilmektedir. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin aldığı 2018/1 ve 2018/2 sayılı kararlar ile çarşı trafiğinde 

gerekli görülen yerlerin tek yöne dönüştürülmesi, toplu taşıma araçlarının geçiş güzergâhlarının 
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belirlenmesine, trafik akışının gözlenmesine ve gözlem sonucu hazırlanan raporun Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME)’nde değerlendirilmesine karar verilmiş olup, 2018/1 ve 2018/2 sayılı kararlara istinaden 

oluşturulan “Kent Merkezi Trafik Düzenlemesi” konulu raporun 2018/77 sayılı karara bağlandığını, konunun 

takibine devam edileceğini rica ederim.” denilmiştir. 

 

VI- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ: 

Oda Olağan Meclis Toplantısında Meclis üyelerimizce; Keresteciler Sitesi ve Adana Çimento fabrikasının 

yollarının uzunca bir süredir bozuk olduğunu ve söz konusu yolların yapımı için Odamızca girişimde 
bulunulması hususunu dile getirmişlerdir. Konuyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan gelen yazıda; “İlgi yazıda, Keresteciler Sitesi İle Adana Çimento Fabrikası arasındaki yolun 

asfaltlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen yolların yenilenmesi programımızda olup bütçe dâhilinde 
yapılacaktır.” denilmiştir.  

  
VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR, TÖRENLER VE ORGANİZASYONLAR: 

1- 17 Ekim 2018 tarihinde, A Haber ile Adana Hali’nden yapılan canlı yayına Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
MENEVŞE, 

2- 18 Ekim 2018 tarihinde, Adana Valiliğinde Vali Yrd. Murat SÜZEN Başkanlığında düzenlenen Tarım 
İhtisas OSB İstişare Toplantısına, Genel Sekreter Dr. İsmet YALÇIN, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü 

Erhan YENER ve Odamız Tarım OSB Danışmanı Can KABAALİ, 

3- 18 Ekim 2018 tarihinde, İl İstihdam Yürütme Kurulu Toplantısı’na Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan 

TOPAL, 

4- 19 Ekim 2018 tarihinde, ilimizi ziyaret eden KKTC Başbakanı Tufan ERHÜRMAN’ın STK 

temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunması amacıyla, Adana Valiliğince düzenlenen toplantıya 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 

5- 24 Ekim 2018 tarihinde Valilik Toplantı salonunda düzenlenen “Yol Tarifi - Harita Güncelleme ve 
Navigasyon Çekim Çalışmaları İzin Komisyonu” toplantısına, komisyondaki temsilcimiz Genel Sekreter 

Yardımcısı Birol YARMAN, 

6- 24 -28 Ekim 2018 tarihleri arasında, Antalya Anfaş Fuar Merkezinde düzenlenen ve Odamızın da 

ÇKA’nın standına 7 firma ile birlikte katılım sağladığı YÖREX fuardaki Odamız standına İç Ticaret 

Müdürü Ömür TALU, 

7- 26 Ekim 2018 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ’nin katılımıyla gerçekleşen 

Tarım Sektörü Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 
8- 29 Ekim 2018 tarihinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında 

Adana Valiliğince Anemon Otelde düzenlenen resepsiyona Meclis Başkanı İsmail ACI ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, 
9- 31 Ekim 2018 tarihinde, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN’ın katılımıyla ADASO’da düzenlenen 

“Adanalı Sanayicilerle Toplantı”ya Meclis Başkanı İsmail ACI, Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE ve Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, 

10- 31 Ekim 2018 tarihinde, Yeni Adana Müzesinde düzenlenen ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması Final Sunumu ve ödül törenine Meclis Başkanı İsmail ACI ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

11- 1 Kasım 2018 tarihinde, Yeni Adana Müzesinde, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN’ın katılımıyla 
gerçekleşen, Ekim Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklamasına, Meclis Başkanı İsmail ACI ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,  

12- 1 Kasım 2018 tarihinde, Gençlik Yaşam Evi – Barajyolu Gençlik Meydanında düzenlenen Kızılay’ın 150. 

Yıl Kutlama Etkinliğine Meclis Başkanı İsmail ACI, 

13- 2 Kasım 2018 tarihinde, Mobilyacılar Sitesinde, firmaları ihracata yönlendirmek ve hedef pazar 
belirlemek amacıyla mobilyacı üyelerimizin katılımıyla düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila MENEVŞE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel BAYRAM, Genel Sekreter Dr. İsmet 

YALÇIN ve Dış Ekon.İliş. ve Org. Müd. Alpar BAYKOZİ, 

14- 2 Kasım 2018 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Odamız 31. Grup Meslek Komitesi işbirliğiyle 

Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen “0’dan 1’e Girişimcilik 
Konferansı”na 31. Grup Meclis Üyesi Ahmet Bilent ALADAĞ ve Dış Ekon.İliş. ve Org. Şefi Berna 

ÖVÜL, 
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15- 2 Kasım 2018 tarihinde, Odamız ev sahipliğinde ATOSEV tesislerinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile Genel Sekreter Yardımcısı Barış Gökhan TOPAL, 

16- 7 Kasım 2018 tarihinde, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Adana 

Tarım Fuarının Açılışı Törenine Meclis Başkanı İsmail ACI, 

17- 7 Kasım 2018 tarihinde, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Irak Ülke Günü ve Yurt Dışı Pazar 

Araştırması Desteği Bilgilendirme Toplantısı’na Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan TOPAL, 

18- 7 Kasım 2018 tarihinde, Park Zirve tesislerinde, lojistik çözümlere daha iyi destek olabilmek adına Limak 

Holding Yönetim Kurulu’nun katılımı ile Limakport’un düzenlediği organizasyona Meclis Başkanı İsmail 

ACI, 

19- 8 Kasım 2018 tarihinde, ÇKA toplantı salonunda düzenlenen ve İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu’nun 
da katılım sağladığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Genel Sekreter Yrd. 

Birol YARMAN, 

20- 9 Kasım 2018 tarihinde, ÇKA toplantı salonunda düzenlenen, ÇKA Kasım ayı Yönetim Kurulu 

Toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇKA Yönetim Kurulu Üyesi Atila MENEVŞE  

21- 9 Kasım 2018 tarihinde, Ç.Ü. Kayıkhane Tesislerinde düzenlenen “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri 

Kimya Vadisi Projesi” kapsamındaki toplantıya ve eş zamanlı olarak “Biyoteknik Ar-Ge Merkezi Projesi 

Mutabakat Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Sekreter Yrd. Barış 
Gökhan TOPAL, 

22- 10 Kasım 2018 tarihinde, Atatürk’ün ölümünün 80. Yıl dönümü nedeniyle Atatürk Parkında düzenlenen 
anıta çelenk sunma törenine Genel Sekreter Yrd. Birol YARMAN, 

23- 13 Kasım 2018 tarihinde, Ankara’da TOBB binasında Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN’ın katılımıyla 

düzenlenen “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı”na, Meclis 

Başkanı İsmail ACI, 

24- 14 Kasım 2018 tarihinde, Adana Valiliği’nde düzenlenen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan Topal 

25- 15 Kasım 2018 tarihinde, Ç.Ü.’de düzenlenen Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu 

Toplantısına, kuruldaki temsilcimiz Genel Sekreter Yrd. Barış Gökhan TOPAL 

26- 16 Kasım 2018 tarihinde, ADASO’DA düzenlenen İl Akademik Danışmanı ile önümüzdeki dönem 

yapılacak çalışmalara ilişkin İl Oda ve Borsaları Genel Sekreterler toplantısına Genel Sekreter Dr. İsmet 
YALÇIN, 

27- 16 Kasım 2018 tarihinde, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal SAPARBEKULY İle Oda/Borsa 
Temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Park Zirve Onbaşılar Restaurant'ta ÇKA 

tarafından düzenlenen çalışma yemeğine Meclis Başkanı İsmail ACI, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 

ALIRAVCI ve Meclis Üyesi Halis BAYRAK, 

28- 20 Ekim 2018 tarihinde, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan 

Koruma Kurulu Olağan Toplantısına kuruldaki temsilcimiz Genel Sekreter Yrd. Birol YARMAN, 

katılım sağlamıştır. 

 

VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR ve TÖRENLER: 

1- 19 Ekim 2018 tarihinde, Ticari Kredilerin Yapılandırılması - Yabancı Para Üzerinden Kurulan 

Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması - Konkordato ve Alacaklıların Hakları Paneli, 

2- 23 Ekim 2018 tarihinde Odamız Disiplin Kurulu Ekim ayı olağan toplantısı,  

3- 24 Ekim 2018 tarihinde, Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi Projemizle ilgili olarak, Çukurova 

TEKONKENT ve Odamız yetkilileri ile proje faydalanıcılarının katılımlarıyla düzenlenen değerlendirme 

toplantısı, 

4- 25 Ekim 2018 tarihinde Ekim ayı Oda Olağan Meclis Toplantısı, 

5- 26 Ekim 2018 tarihinde Eylül ayı Olağan Personel Toplantısı, 

6- 26 Ekim 2018 tarihinde, 41. Grup Meslek Komitesi, Adana Emlakçılar Esnaf Odası ve Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü İşbirliğiyle “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” 

7- 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Oda Olağan Meslek Komiteleri Toplantıları, 

8- 13 Kasım 2018 tarihinde, Yeni Hizmet Binası İnşaat Komisyonu Toplantısı, 

Odamızda gerçekleşmiştir. 
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IX- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 18 Ekim 2018 tarihinde, Adana ESOB Başkanı Nihat SÖZÜTEK, 

2- 24 Ekim 2018 tarihinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Okan ÖZOĞLU, 

3- 30 Ekim 2018 tarihinde, Disleksi ve Hiperaktivite Derneği Yüreğir Temsilcisi Emine ÇIRA ve Akdeniz 
Disleksi Derneği yetkilisi Sedat YILMAZ, 

4- 31 Ekim 2018 tarihinde, Lübnan Seyahat Acentesi Nakhal’ın Başkanı Elir NAKHAL, Huda ALRAHAL 

ve Adonis CHARAFEDDİNE,  
5- 9 Kasım 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’ye annesinin vefatı sebebiyle 

taziyelerini iletmek üzere Adana Milletvekili Sn. Tamer DAĞLI,  

6- 12 Kasım 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’ye annesinin vefatı sebebiyle 

taziyelerini iletmek üzere Adana Valisi Sn. Mahmut DEMİRTAŞ,  

7- 13 Kasım 2018 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet TÜMAY, 
8- 13 Kasım 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE’ye annesinin vefatı sebebiyle 

taziyelerini iletmek üzere Aladağ Belediye Başkanı Mustafa AKGEDİK, 

9- 13 Kasım 2018 tarihinde, Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk SAKARYA ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, 
10- 14 Kasım 2018 tarihinde, Çiçekli Köyü Sulama Birliği Başkanı Kemal ÖZDEMİR, Muhtarı Muzaffer 

IRMAK, Ziraat Mühendisi Zekeriya ARIOĞLU 
11- 14 Kasım 2018 tarihinde, İyi Parti İl Başkanı Göktürk BOYVADAOĞLU ve Başkan Yardımcıları, 

12- 15 Kasım 2018 tarihinde, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Başkanı Göknur Atalay ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, 
13- 16 Kasım 2018 tarihinde, Adana ESOB Başkanı Nihat SÖZÜTEK, 

14- 20 Kasım 2018 tarihinde, LÖSEV Adana Ofisi İl Koordinasyon Yardımcısı Ezgi KARADAĞ ve Aktif 

İletişim Personeli Öykü ŞİMŞEK, 

Odamızı ziyaret etmiştir. 

 

X- ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER: 

1- 17 Ekim 2018 tarihinde, Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi Projemizle ilgili olarak, Çukurova 

TEKNOKENT’i; Genel Sekreter Dr. İsmet YALÇIN, Genel Sekreter Yrd. Birol YARMAN ve Dış 

Ekon.İliş.ve Org. Şefi Berna ÖVÜL ziyaret etmiştir. 

2- 26 Ekim 2018 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ’nin katılımıyla İlimizde 

kuruluş çalışmaları devam eden Tarım İhtisas OSB’lerinin arsalarına yapılan ziyaretlere Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila MENEVŞE ziyaret etmiştir. 

3- 26 Ekim 2018 tarihinde, Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi Projemizle ilgili olarak, Ç.Ü. Tekstil 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü; Genel Sekreter Dr. İsmet YALÇIN, Genel Sekreter Yardımcısı Birol 

YARMAN ve Dış Ekon. İliş. ve Org. Şefi Berna ÖVÜL ziyaret etmiştir. 

4- 1 Kasım 2018 tarihinde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek veren üye firmalarımızı 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ziyaret etmiştir.  


