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Levent Hakkı YILMAZ 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 



Değerli Meslek Komite Üyesi Arkadaşlarım; 

     Meslek Komite toplantılarının süreklilik arz edecek 
şekilde organize edilmesinin ardından, bütün meslek 
gruplarının sektörlerine ilişkin, hep birlikte yapılan detaylı 
bir çalışma da başlamış oldu. Meslek komitesi üyelerimiz, 
sektör sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik 
araştırmalar yaparak, yönetim kurulumuz ile dilekçeler 
aracılığıyla bilgi paylaşımında bulundular. Bizler de Yönetim 
Kurulu olarak; yetkili mercilere sorun ve çözüm önerilerini 
bildirerek, elimizden gelen tüm katkıyı ortaya koymak 
suretiyle oda üyelerimize fayda sağlamanın gayreti 
içerisinde olduk. 

      Değerli Arkadaşlarım,  Meslek Komitelerimizin ve 
Yönetim Kurulumuzun işbirliğiyle yapmış olduğu çalışmaları 
sizlere sunmak isterim. 
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Meslek Komitelerimizden Gelen Dilekçeler 

 Yönetim Kurulumuz Tarafından Yapılan 
Çalışmalar 
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2014 
Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

15.09.2014 18. Meslek grubu tarafından İTSO ile 
İSADER işbirliğiyle sigorta teknik ve 
bilgilendirme eğitimi düzenlenmesi talep 
edilmiştir. 

Eğitim yapılmış olup bölgemizde 
sigortacılık sektörü alanında 
kalifiye personel yetiştirilmesi 
sağlanmıştır.  Eğitim sonrasında 
35 adet katılımcıya sertifika 
verilmiş olup, kursiyerler çeşitli 
acentelerde istihdam edilmiştir. 
 

24.09.2014 10. ,  8. ve 9.  meslek grupları tarafından 
ilçemizde yaşanan en büyük sıkıntının 
elektrik kesintileri olduğu elektrikli 
cihazların arızalanmasına sebep olduğu ve 
jeneratör kullanılmasından dolayı ek 
maliyet getirdiği ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin TEİAŞ ile 
görüşülmüş olup alt yapı 
çalışmalarının hızlandırıldığı ve 
sistem bağlantısı için gerekli 
çalışmaların yapıldığı 10.11.2014 
tarihli yazı ile odamıza 
bildirilmiştir. 

24.09.2014 8. ve 9. Meslek grubunun Gıda 
Toptancılarına ilişkin Gıda Toptancılar 
Sanayi Sitesi’nin bölgemize kazandırılması 
talebi ifade edilmiştir. 

Konu, odamızca hazırlanan 
bölgemizin mevcut projeler 
arasına eklenmiş yapılan 
toplantılarda mütemadiyen dile 
getirilmektedir. 4 



Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

15.10.2014 7. meslek grubu olan gıda ve hayvancılık 
sektörlerinin sorun ve çözüm önerileri ilişkin 
sezer kara tarafından sunum yapılmıştır. 
Sunumda ifade edilen sorun ve çözüm önerileri 
görüşülmüştür. 

27/02/2015 tarihinde T.C Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hatay İl Müdürlüğü ve TOBB 
hayvancılık sektör meclisine yazı 
ile bildirilmiştir. Bu hususların 
dikkate alınacağı ifade edilmiştir. 

25.12.2014 21 Meslek grubu tarafından İskenderun Ticaret 
Sicili Müdürlüğü’nde işlemlerin biriktiği , 
olumsuz yönde etkilendiği ve azami 2 yeni sicil 
memurunun görevlendirilmesi talep 
edilmektedir. 

Odamız bünyesinde bulunan 
Ticaret Sicili Müdürlüğü 3 
personel ile üyelerimize hizmet 
sunmaktadır. 

25.12.2014 18 . Meslek grubu sigorta acentelerinin kredi 
kartları ile yapılan poliçe satışlarında 
yaşadıkları sıkıntıları ifade etmişlerdir. 

Poliçenin prim ödemesi kredi kartı 
ile yapılacaksa sadece bu 
ödemeye istinaden poliçe 
düzenleme tarihinin poliçe 
numarasının ödenecek tutar ve 
ödeyen kişi kuruma ait kimlik ve 
kart bilgilerini içeren ve kredi kartı 
sahibinin imzasını taşıyan kredi 
kartı ile ödeme talimatının 
alınmasının yeterli olacağı 
kanaatine varılmıştır. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

16.12.2014 3. meslek grubunun iletişim bilgilerin 
devamlı olarak güncel tutulması, web 
sitesinin aktif kullanılarak üyelerimizin 
faydalanmasının sağlanması talep 
edilmiştir.  

Konuya ilişkin personel 
görevlendirilmiş ayrıca web sitemizin 
modern ve işler bir hale getirilmesi 
için gerekli güncelleme çalışmaları 
yapılmıştır. 

16.12.2014 3. meslek grubu tarafından filtre 
sektörü ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapılması talep edilmiştir. 

Odamızda bir ‘’Filtre Sektör 
Çalıştay’ı’’ düzenlenmiştir. Bu 
toplantıda bölgemizin önde gelen 
filtre sektör temsilcileri bir araya 
gelerek, sektöre yönelik sorun ve 
çözüm önerileri hakkında görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

25.12.2014 17. Meslek grubunun K yetki belgesi ve 
dijital ehliyet verilmesi işlemlerinin İlçe 
odalarınca yapılması için gerekli 
girişimlerde bulunulması ayrıca E-5 
karayolu üzerinde yaşanan Erzin,Dörtyol 
ve Payas’tan İskenderun’a yolcu taşıyan 
Minibüs ve Otobüslerin denizciler 
bölgesinden yolcu almalarının S.S. 27 
no.lu Kavaklıoluk Denizciler  Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifine kayıtlı üyelerin 
gelirlerinin azalmasına sebep olduğu 
ifade edilmiştir. 

K yetki belgesi ve dijital ehliyet 
konularında Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ve TOBB’a yazı 
yazılmış olup bu belgelerin yalnızca İl 
merkez odalarından alınabileceği 
ifade edilmiş ayrıca Kooperatifin 
yaşadığı problemler Hatay Büyük 
Şehir Belediyesine ve Ulaştırma 
Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğüne 
10/03/2015 tarihinde bildirilmiştir. 
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2015 
Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

28.01.2015 6. Meslek grubu tarafından inşaat sektöründe 
lisansı olmayan kişilerin inşaat yapmasının 
yarattığı sorunlar ayrıca sektörde kalifiye personel 
eksikliği için gerekli çalışmaların yapılması talep 
edilmiştir. 
 

Konuya ilişkin odamızca TOBB 
ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne yazı yazılmış, bu 
hususların Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca dikkate alınacağı 
28/04/2015 tarihli yazı ile 
odamıza bildirilmiştir.  
 

25.02.2015 10. meslek grubunca bazı esnafların pazar günleri 
işyeri açma ile ilgili ruhsat harçlarının geri talep 
etmeleri ulu cami caddesinde ki aydınlatmanın  
zayıf olması sebebi ile müşterilerin azaldığı ifade 
edilmektedir. 
 

Konuya ilişkin İskenderun 
Belediyesine 09.03.2015 ve 
27.07.2015 tarihlerinde iki 
farklı yazı yazılmış ve bilgi 
verilmiştir. 
 

25.03.2015 10 meslek grubunun Limanda çalışan personelin 
yalnızca 3 gün izinli olması esnafımızdan alış veriş 
yapabilmesini kısıtlamaktadır konunun 
araştırılması talep edilmiştir.  
 

Konuya ilişkin gerekli araştırma 
yapılmış olup yük gemisi 
personellerinin 3 günden fazla 
izin yapabilmesinin mümkün 
olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

18.03.2015 14. Meslek grubunun LPG satışı yetkisi olmayan 
kişilerin mahallelerde tüp satmalarının tehlikeli 
olduğu yetkili bayilerinde ticaretlerinde olumsuz 
yönde etkilenmektedir ilgili kurumlarla 
yazışmaların yapılması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin Belen , Arsuz, 
İskenderun 
Kaymakamlıklarına ve 
Belediyelerine yazılar 
yazılmış, gerekli denetimlerin 
yapılacağına ilişkin tarafımıza  
bilgi verilmiştir. 
 

25.03.2015 12. meslek grubunun 09-12 Nisan 2015 tarihinde 
İstanbul’da otomobil ve yedek parça fuarına 
üyelerimizin katılmaları için İTSO’nun masrafların 
karşılaması konusunda yardımcı olunması talep 
edilmektedir. 

Fuar katılımına ilişkin, 
odamızdan talep edilen 
masraflar karşılanmış olup, 
fuar katılımı sonucu 12. 
Meslek grup üyelerinin 
mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunulmuştur. 
 

25.03.2015 8. ve 9. meslek gruplarının Gıda Toptancılar  
Sanayi Sitesi’nin inşası konusundaki talepleri 
devam etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak sözlü ve 
yazılı olarak katıldığımız 
hemen hemen tüm 
toplantılarda dile 
getirilmektedir. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

25.03.2015 15. Meslek grubu tarafından alışveriş 
merkezlerinin Pazar günleri bir gün boyunca 
kapatılmasının çarşı esnafına canlılık getireceği 
düşünülmüş yetkili mercilere bildirim yapılması 
talep edilmiştir. 

04/05/2015 Tarihinde Hatay 
Valiliği’ne konuya ilişkin yazı 
yazılarak bildirim yapılmıştır. 

25.03.2015 9. meslek grubu tarafından şehir içi park 
sorunu, izinli olan semt pazarlarının kontrolleri 
ve izinsiz olanların denetimleri konusunda ilgili 
yerlere bildirim yapılması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin İskenderun 
Belediyesine yazı yazılmış ve 
bilgilendirme Muhsin YETER 
tarafından sözlü olarak 
yapılmıştır. 

15.04.2015  
3. Meslek grubu tarafından demir çelik 
sektörüne ilişkin sorun ve çözüm önerileri 
toplantısı talep edilmiştir. 
 

Demir Çelik sektörüne ilişkin 
toplantı gerçekleştirilmiş olup, 
sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışılmıştır.  

15.04.2015 04 Meslek grubu tarafından kayıt dışı çalışan 
kişilerin hijyenik olmayan ortamlarda üretim 
sertifikaları olmaksızın gıda ürettikleri bu 
durumun hem halkın sağlığını tehdit ettiği hem 
de vergi ödemediği için haksız rekabet yarattığı 
ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir.  

İlçe Gıda ve Tarım 
Müdürlüğü’ne konuya ilişkin 
22/04/2015 tarihinde 
odamızca yazı yazılarak 
denetimlerin artırılması 
gerektiği ifade edilmiştir. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

21.04.2015 16. Meslek grubunun lokantacılık ve otelcilik 
sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı olduğu 
özellikle Hatay mutfağının geliştirilmesi için Hatay 
mutfağını eğitim programların yapılması gerektiği 
ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin Mesleki Eğitim 
ve Halk eğitim merkezleri ile 
yazışmalar yapılmış olup Halk 
Eğitim Merkezinin hijyen 
kurallarına uygun, tam 
teşekkürlü bir mutfak olduğu 
takdirde eğitim verileceği ifade 
edilmiştir. 

18.05.2015 19. meslek grubu tarafından inşaat sektörüne ara 
eleman yetiştirme kurslarının açılması talep 
edilmiştir. 

Konuya ilişkin, İŞKUR’a Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na 
yazılar yazılmış konunun 
değerlendirmeye alınacağı 
cevabı verilmiştir. 
 

17.09.2015 21. Meslek grubu tarafından Hatay ilinde 
yabancılara konut satışının yapılmamasının inşaat 
sektöründe olan üyelere olumsuz etkileri olduğu, 
konunun yetkili mercilere bildirilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin Ali TEKTEN 
tarafından detaylı bir rapor 
hazırlanmış, bu rapor odamızı 
ziyaret eden tüm mülki 
amirlerimize ve 
milletvekillerimize dosya 
halinde ve sözlü olarak 
sunulmuştur. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

18.11.2015 3. Meslek grubu tarafından ihracat belgelerinin 
onaylanması konusunda ihracatçı üyelerin 
mallarının gümrüklerde bekletilmemesi ve 
maddi zarara uğramamaları açısından ihracat 
onaylarının ek mesai ile odamızca yapılması 
talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin müfettiş 
tarafından 08/06/2015 
tarihinde böyle bir ek mesainin 
oda açısından ekonomik 
olmadığına ilişkin rapor 
yazılmıştır. Ayrıca ihracatçılar 
birliği tarafından mesai sonrası 
ve hafta sonları ihracat 
belgelerinin onaylarının 
yapıldığı bildirilmiştir. 

15.12.2015 16 Meslek grubu tarafından Hatay Mutfağının 
tanıtımın sağlanması açısından bölgemizdeki 
üniversiteye Gastronomi bölümünün açılması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin İskenderun 
Teknik üniversitesine yazısı 
yazılmış ve bilgilendirme 
sağlanmıştır. 
 

16.12.2015 18 Meslek grubu tarafından  sigorta 
acentelerinin geçim kaynağı olan komisyonların 
düşürülmesi kararı sonucu üyeler mağdur 
olduğu, TOBB’a ve Hazine Müsteşarlığı’na 
komisyonların düşürülmemesi ile ilgili bildirim 
yapılması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin TOBB’a yazı 
yazılmış olup trafik 
sigortalarında taban acente 
komisyon oranının %17 olarak 
belirlenmesini teminen 
çalışmalar yürütüldüğü  yazıda 
belirtilmiştir. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

16.12.2015 12. Meslek grubu tarafından Nardüzü’de 
yapılması planlanana galericiler sitesinin 
gündemde tutulması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin Hatay Büyük 
Şehir Belediyesine yazılı 
bildirim yapılmıştır. 

16.12.2015 3. meslek grubu tarafından KOSGEB ve devlet 
desteği veren diğer kuruluşların imkanlarından 
grubun üyelerinin daha fazla yararlandırılması 
için gerekli çalışmaların yapılması talep 
edilmiştir. 

Konuyla ilgili gerek KOSGEB 
Müdürlüğü gerek DOĞAKA 
yetkililerince odamızca 
devamlı olarak bilgilendirme 
toplantıları yapılmaktadır. 

21.12.2015 1. Meslek grubu tarafından zeytin ve 
zeytinyağı ithalatındaki gümrük fon 
uygulamalarının maddi zararlar yarattığı, bu 
fonun azaltılması veya kaldırılmasının önemli 
olduğu ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin TOBB’a yazı 
yazılmış ve yürürlükte olan 
ithalat rejim kararı uyarınca 
söz konusu ürünlere ilişkin 
gümrük vergilerinin indirilmesi 
konusunda herhangi bir 
çalışma yapılmadığı 
12/02/2015 tarihli yazı ile 
odamıza bildirilmiştir.  
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2016 
Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

17.02.2016 20. Meslek Komitemizin 17.02.2016 tarihinde 
almış olduğu karara istinaden, odamız mali 
müşavirlerinden asgari ücret artışının işverenlere 
getireceği maliyet yükünün devlet tarafından 
kısmi olarak telafisi için çıkarılan yönetmelik 
hakkında geniş bilgi alınması gündeme alınmıştır.  

İskenderun SMMM Odasına 
konu bildirilmiştir. 

15.03.2016 9. Meslek Komitemizin 15.03.2016 tarih ve 35 
sayılı kararına istinaden göçmenlere yardım 
derneğine AB yardım fonundan gelen Suriyeli 
mültecilere aylık olarak verilen gıda fişlerinin 
İskenderun’da sadece tek bir market (firma) 
üzerinden verilmesi, diğer firmaların göz ardı 
edilmesi konusu gündeme alınmıştır.  

Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı tarafından 2017 Ocak 
ayında ticket verileceği ve her 
markette geçerli olacağı dile 
getirilmiştir.  Uygulama, 2017 
yılında faaliyete geçmiştir.  

16.03.2016 
16.06.2016 

12 Meslek Komitemizin 18.11.2016 tarih ve 35 
sayılı kararına istinaden, Arsuz Sanayi Bölgesi 
Nardüzü Mahallesi ve İskenderun Sanayi 
sitesinin internet ağlarının analog olması, fiber 
optik ağlarla çevrilmesi, elektrik şebekelerinin 
bakım onarımlarının yaz mevsimi gelmeden 
bitirilmesi gündeme alınmıştır.  

31.05.2016 ve 25.10.2016 
tarihlerinde konu dilekçe ilgili 
ile kuruluşlara ifade edilmiştir. 
2017 Ağustos ayında Türk 
Telekom Müdürlüğü tarafından 
alt yapı çalışması yapılarak 
fiber optik ağlara geçiş 
sağlanmıştır.  
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

18.05.2016 21 Meslek Komitemizin 18.05.2016 tarihinde 
almış olduğu karara istinaden, yabancılara 
konut satış yasağının kaldırılması konusu 
gündeme alınmıştır. 

TOBB şura toplantısında dosya 
hazırlanarak verilmiştir.  Ayrıca 
odamızı ziyarete gelen Hatay 
milletvekili Birol ERTEM’E, Orhan 
KARASAYAR’A, Mehmet Necmettin 
AHRAZOĞLU’NA ve Hatay Valiliğine 
dosya hazırlanmıştır. 

15.06.2016 21 Meslek Komitemizin 15/06/2016 tarih ve 
38 sayılı kararına istinaden, mevcut sanayi 
sitesinin 13/03/2016 tarihinde yapılan 
revizyon imar planının iptal edilerek eski imar 
koşulları sağlanarak yeniden yapılaşma kararı 
için 1/1.000 ve 1/1.500 ölçekli nazım imar 
planı değişikliğinin Hatay Büyük Şehir 
Belediye Başkanlığına iletilmesi konusu 
gündeme alınmıştır. 

İskenderun Belediyesine ve Hatay 
Büyük Şehir Belediye Başkanlığına 
konu ile ilgili görüşleri sorulmuştur. 
Ancak henüz cevap alınamamıştır. 

21.06.2016 09 Meslek Komitemizin 21.06.2016 tarih ve 
38 sayılı kararına istinaden,  genel sınavların 
Hatay ili Antakya merkez ilçede yapılması bu 
sınavların ilçelerde yapılmaması milli servetin 
korunması savurganlığın önlenmesi amacıyla 
bu sınavların tüm ilçelerde yapılması gerektiği 
konusu gündeme alınmıştır 

İl ve İlçe  Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gerekli yazılar 
yazılmış olup, bilgi verilmiştir. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

21.06.2016 9. Meslek Komitemizin genel sınavların 
Hatay ili merkez ilçesi olan Antakya’da 
yapılması  konusunu gündeme taşıyıp, bu 
sınavların ilçe merkezlerinde yapılması ile 
ilgili çalışmalar yapılmasını istemişlerdir. 

YÖK, ÖSYM, Milli Eğitim 
Bakanlığına yazı yazılmıştır. 
Resmi gazetede yayınlanarak 
39 ilçe bu kapsama dahil 
edilmiştir. 
 

17.08.2016 21. Meslek Komitemizin 17.08.2016 tarih ve 40 
sayılı kararına istinaden, lüks olmayan konut 
inşaatlarıyla ilgili katma değer vergisi ve her 
türlü arsa alım satım harçları ve diğer bütün 
harçlardan muaf tutulmaları, sektöre sürekli 
teşviklerin sağlamamsı konusu gündeme 
alınmıştır.  
 

Odamıza gelen Bakanlarımıza 
ve üst düzey yetkililere konu 
dosya hazırlanarak 
sunulmuştur.  

20.09.2016 
18.10.2016 

9. Meslek Komitemizin 20.09.2016 tarih ve 
41 sayılı kararına istinaden,  ilçemizde yapılan 
alış verişlerin yerel esnaftan yapılmasının 
özendirilmesi ile ilgili çalışma yapılarak afiş ve 
billboardlara reklam afişlerinin asılması 
konusu gündeme alınmıştır. 2. kez aynı konu 
18.10.2016 tarih ve 42 sayılı kararda yeniden 
gündem konusu gündeme alınmıştır.  

Yönetim kurulumuza gelen 
dilekçeye istinaden 
Belediyen billboardlar 
kiralandı, afişler bastırıldı ve 
yerel esnafın dükkânla 
camlarına yapıştırılmıştır. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

21.09.2016 21. Meslek Komitemizin 21.09.2016 tarih ve 41 
sayılı kararına istinaden, sektörde konut 
inşaatlarında hükümetçe yapılan konut 
teslimlerinde %18 olan KDV oranının 6 aylık geçici 
süre için %8 düşürülmesi ve sonrasında sürekli hale 
getirilmesi gündeme alınmıştır. 

Odamıza gelen Bakanlarımıza 
ve üst düzey yetkililere konu 
dosya hazırlanarak 
sunulmuştur.  

19.10.2016 17. Meslek Komitemizin büyük tonajlı araçların 
şehir içlerine girmeden Sarımazı kavşağından 
otobana bağlanarak transit gitmeleri konusu 
gündeme alınmıştır.  

İskenderun Kaymakamlığı, 
İskenderun İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne yazı yazılmış ve 
cevap alınamamıştır. 

15.11.2016 16. Meslek Komitemizin 15.11.2016 tarih ve 43 
sayılı kararına istinaden, sektörümüzde yaşanan 
kalifiye elaman sıkıntısı için İSTE Üniversitesine 
detaylı bilgi aktarılarak görüş alınması konusu 
gündeme alınmıştır.  

İSTE Üniversitesi ile görüşme 
yapılarak ilerleyen aylarda İSTE, 
İTSO ve MEYBEM AB projesi 
kapsamında konuyu gündeme 
alacağını bildirmiştir.  

18.11.2016 12. Meslek Komitemizin 18.11.2016 tarihinde yol 
üzerinde kayıt dışı araç alım satımı yapan 
işletmelerin, sanayi sitesi içerisinde kayıt dışı 
sigortasız işçi çalıştıran işletmelerin vergi dairesi ve 
belediyeye bildirilmesi, sanayi sitesindeki yemek 
firmalarının bacalarının yüksek olmaması nedeniyle 
tüm kokunun sanayi sitesine yayılmasının çevreyi 
olumsuz etkilediği gündeme alınmıştır.  

İskenderun Belediyesi 
tarafından her ay düzenli olarak 
kontrolün sağlandığı bilgisi 
gelmiştir.  
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2017 
Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

09.01.2017 18. Meslek Komitemizin 45 No.lu kararına istinaden 
üyelere yönelik bilgilendirme semineri ve sigorta 
mesleğinde kalifiyeli eleman ihtiyacı sorununun 
giderilmesi için 20 Şubat 2017 -10 Mart 2017 
tarihleri arasında seminer düzenlenmesi talep 
edilmiştir. 

Odamız Halil ŞAHİN toplantı 
salonunda seminerin 
düzenlemesi için yer tahsisi 
yapılmış olup, seminer 
düzenlenerek katılımcılara 
sertifikaları verilmiştir. 

28.01.2017 3. Meslek komitemizin 28/01/2017 tarih ve 48 no.lu 
kararına istinaden Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği 
konusunda i sorunların giderilmesi için Yönetim 
Kurulumuzdan bilgi alınması talep edilmiştir. 

Üniversite Sanayi İş Birliğinin 
sağlanması amacıyla, odamızda 
İSTE Rektörünün de katılım 
sağladığı toplantı yapılmış , 
sanayicilerin yoğun katılım 
sağladığı toplantıda görüşmeler 
sağlanmıştır. 

22.02.2017 3. Meslek Komitemizin 22/02/2017 Tarih ve 49 no.lu 
kararına istinaden Odamız Web sitesi ilgili olarak 
odamızda kayıtlı olan firmaların adres telefon faks 
mail gibi bilgilerin yüklenmesi veya güncellenmesi 
konusu gündeme getirilmiştir. 

TOBB’dan alınan yazıya 
istinaden, üye bilgilerinin 
üçüncü şahıslarla 
paylaşılmaması gerektiğinden 
bilgiler yüklenmemiştir. 
Güncelleme işlemi, oda sicil 
memurluğumuzca 
yapılmaktadır. 17 



Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

22.03.2017 18. Meslek Komitemizin 22/03/2017 tarih ve 
48 no.lu kararına istinaden Sigorta 
Acentelerinin çoğunlukla yaşadığı 
müşterilerden kredi kartı ile yapılan 
tahsilatlara itirazları oluşmaktadır bu 
sorunun giderilmesi istenmiştir. 

TOBB ve Hazine 
Müsteşarlığı’na konuya ilişkin 
yazı yazılmış ve bilgi 
verilmiştir. 

04.04.2017 2.  Meslek grubumuzda  Amanos dağlarında 
faaliyet gösteren maden ocaklarının orman 
izin harçları, yıllık ruhsat harçları ve idari para 
cezalarının ertelenmesi hakkında  talepleri 
olmuştur. 

Yönetim Kurulumuzun 04 04 
2017 tarih ve 680 sayılı yazısı 
ile Başbakanlığa, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı’na ve Hatay 
Valiliği’ne yazıları yazılmış 
olup bir yıl ertelenmesi talebi 
uygun görülmüştür. 

09.06.2017 Cevher İthalata İhracat Madencilik Ltd. Şti. 
firmasının 19.06.2017 tarihinde Yönetim 
Kurulu Başkanlığına yazmış olduğu dilekçeye 
istinaden, geçici tatil belgesi talebi konusu 
gündeme alınmıştır.  

Cevher İthalata İhracat 
Madencilik Limited 
Şirketi’nin talebi uygun 
görülmüş olup, bir yıl 
erteleme kararı çıkmıştır. 
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Tarih Dilekçe Konusu Alınan Sonuç 

21.06.2017 21. Meslek Komitemizin 19.06.2017 tarih ve 50 
sayılı kararına istinaden, Tayfur SÖKMEN 
Meydanı ile Pac Meydanı arasında HBB 
tarafından projelendirilerek alt geçit yapılması, 
projenin kent için ulaşım yerine transit ulaşımı 
öncelikli hale getirdiğinden kent içi ulaşıma 
katkısının olmayacağı, trafik yoğunluğunun 
artacağı ve esnafları etkiyeceği için bu projeden 
vazgeçilmesi gerektiği konusu gündeme 
alınmıştır.  

07 Haziran 2016 Tarihinde 
Hatay Büyük Şehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı 
tarafından odamızda Pac 
Meydanı yapılacak olan katlı 
kavşak projesinin tanıtımı 
yapılmış olup, görüş ve 
öneriler bu toplantıda 
görüşülmüştür.  

25.07.2017 3. Meslek Komitemizin 25.07.2017 tarihinde 
almış olduğu karara istinaden, elektrik ve su 
kesintilerinin çok sık yaşandığı, alt yapının ve 
çevre düzenin, ağaçlandırmanın olmadığını, 
yetersiz kaldığını, Arsuz yol kavşağında trafik 
lambalarının olmadığını ve bu durumun ölümcül 
kazalara sebep olacağı konusu gündeme 
alınmıştır.  

Konu Hatay Büyük Şehir 
Belediyesi Başkanlığına 2. kez 
bildirilmiş olup, cevap 
beklenmektedir. 
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Teşekkür Ederim… 

 

 

 

 

 

 

Levent Hakkı YILMAZ 

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

20 


