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1.  23.01.2018 

10 Meslek Komitesinin 23.01.2018 tarih ve 57 nolu 

kararına istinaden Birleşmiş Milletlerin Suriyeli 

vatandaşlara yaptıkları giyim ve gıda yardımları için 

İskenderun’da çalışma yaptıkları ve bu çalışma 

neticesinde 20 adet esnafımızdan anlaşma yaptıkları tespit 

edilmiştir. Aslında bu tespit esnasında Odamızla beraber 

hareket ederek daha çok esnafın faydalanması 

sağlanabilirdi bunun için kaymakamlıkla istişare edilerek 

bu konunun görüşülmesi talep edilmiştir.  

Yönetim Kurulumuz tarafından 08.02.2018 

tarih ve 215 sayılı yazı ile İskenderun 

Kaymakamlığına yazı yazılmıştır. Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin YETER 

görevlendirilmiş olup, İskenderun 

Kaymakamı ile görüşülmüş kendi 

inisiyatiflerinde olmadığı araştırmaları 

kendileri bizzat yaptıklarını Kaymakamlık 

bütçesinden olmadığı Birleşmiş Milletler 

Fonunda yardımların karşılandığından 

herhangi bir yaptırımların olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Kaymakamlık 

bütçesinden olmadığı 

Birleşmiş Milletler Fonunda 

yardımların karşılandığından 

herhangi bir yaptırımların 

olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

2.  23.01.2018 

16 Meslek Komitesinin 23.01.2018 tarih ve 57 nolu 

kararına istinaden Hizmet sektöründe olan firmalarımıza 

eğitim verilmek üzere TOBB ile mevcut anlaşmalı 

eğitimcilerin Odamızda eğitim verilmesi ile ilgili bir plan 

yapılması bu plan çerçevesinde mevcut hizmet sektöründe 

ki üyelerimizin faydalanması talep edilmiştir. 

08.02.2018 tarih ve 216 sayılı yazı ile 

Odamızdan talep ettiğiniz konu başlıkları ile 

ilgili olan eğitimlerimiz 2018 yılı eğitim 

takviminde yer verilmesi sağlanmıştır.  

-T.C Kalkınma Bakanlığı “Marka Kent 

Hatay’da Turizmden İstihdama SODES 

projesi” yapılmıştır. 

-T.C Kalkınma Bakanlığı “Hünerli Eller 

Hünerli Kadınlar SODES projesine” ortak 

olunmuştur.  

 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: -T.C Kalkınma 

Bakanlığı “Marka Kent 

Hatay’da Turizmden İstihdama 

SODES projesi” yapılmıştır. 

-T.C Kalkınma Bakanlığı 

“Hünerli Eller Hünerli Kadınlar 

SODES projesine” ortak 

olunmuştur. 
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3.  12.02.2018 

21. Meslek Komite üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 

tarafından Belen Kaymakamı Abdulaziz AYDIN ziyaret 

edilerek, yeni yapılacak olan küçük sanayi sitesi için 

tahsis edilen parsellerde imar planı değişikliği konusunda 

gereğinin yapılması talep edilmiştir.    

Belen Kaymakamı Abdulaziz AYDIN ziyaret 

neticesinde; 30.01.2018 tarihli dilekçeye 

istinaden; Belen Belediye Başkanlığı 

tarafından yeni yapılacak olan küçük sanayi 

sitesi için tahsis edilen parsellerde imar planı 

değişikliği yapılması için 12.02.2018 tarih ve 

302 sayılı yazı ile Hatay Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 

yazı iletilmesi sağlanmıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Yeni yapılacak 

olan küçük sanayi sitesi için 

tahsis edilen parsellerde imar 

planında değişiklik 

yapılmıştır. 

4.  27.02.2018 

16 Meslek Komitesinin 27.02.2018 tarih ve 58 nolu karara 

istinaden Arsuz Kaymakamlığı Uluçınar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden gelen 07.02.2018 

tarih ve 79977003-200E.2602278 sayılı yazısı gündeme 

alınması talep edilmiştir 

16 Meslek komitemiz 05.03.2018 tarihinde 

Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinden gelen yazıya istinaden Bölgemizde 

bu dalda eğitim veren başka kurum olmaması 

ve kalifiyeli eleman sıkıntısının oldukça fazla 

olduğu yiyecek ve içecek hizmetleri 

pastacılık, konaklama alanlarında eğitim 

veren eğiticileri bünyenizde bulundurmanız 

halinde faydalı bir çalışma olacağı 

kanaatindeyiz 16. Meslek komitesi olarak 

yapacağınız projelerde komite üyeleri olarak 

katılım sağlanacağı kararı alınmıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: T.C Kalkınma 

Bakanlığı “Marka Kent 

Hatay’da Turizmden 

İstihdama SODES projesi” 

yapılmıştır. 

-T.C Kalkınma Bakanlığı 

“Hünerli Eller Hünerli 

Kadınlar SODES projesine” 

ortak olunmuştur. 

5.  27.02.2018 

09 Meslek Komitesinin 27.02.2018 tarih ve 57 nolu karara 

istinaden Yapılan yardımların İskenderun’daki 

esnaflarımıza eşit pay edilmesi talep edilmiştir. 

09. Meslek komitemizin 27.02.2018 tarih ve 

57 nolu kararına istinaden Yönetim 

kurulumuz odamız da yapılan yardımların 

Odamıza kayıtlı olan üyelerimizden pay 

ederek yardımları dağıtmaktadır. Komite 

Başkanlığına yazısı yazılarak tebliğ edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Yönetim 

kurulumuzun yazısını 

Meslek Komite Başkanı 
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Mahmut KARAGÜZEL’e 

tebliği yapılmıştır. 

6.  27.02.2018 

14 Meslek Komitesinin 27.02.2018 tarih ve 60 no.lu 

karara istinaden; LPG iştigal eden üyelerimizin şikâyetleri 

doğrultusunda yetkisiz ve gayri resmi tüp gaz satışı 

yapmakta olan bakkallar ve bu gibi yetkisiz kişilerce satış 

yapmakta olması sektörde zarar vermekte olup, ilgili 

Kaymakamlıklara konu ile ilgili yasal yaptırımlarının 

hayata geçirilmesi hususu talep edilmiştir. 

14. Meslek Komite başkanımız Fuat KESER 

Kaymakamlık tan randevu alacak konu ile 

ilgili olarak görüşmeler yapılacak  

11.10.2018 Tarihinde Meslek Komite Başkanı 

ile istişare edildi. Gerekli çalışmalarımız 

yapıldıktan sonra randevu alınacağı bilgisi 

alındı. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Komite Başkanı 

Fuat KESER Kaymakamlık 

tan randevu alıp görüşme 

sonrasında gerekli 

yazışmalar ve çalışmaların 

yapılması talebinde bulundu.   

7.  28.02.2018 

18 Meslek Komitesinin 28.02.2018 tarih ve 58 nolu karara 

istinaden Sektörde bilindiği üzere trafik poliçesi tanzim 

edildikten sonra iptal edilememektedir. Bu husus bazı 

kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmakta olup bu 

kişiler kredi kartı ile trafik poliçesi tanzim ettirip sonra 

bankasını arayıp kredi kartı ödemesini iptal ettirmektedir. 

Hatta imzalamış oldukları kredi kart ödeme makbuzunda 

ki imzasını inkar etmektedir. Bu durumda poliçe iptal 

edilmediği için poliçe primi ilgili acenteden tahsil 

edilmektedir. Son dönemde bu şekilde yapılan 

dolandırıcılık olaylarında büyük artış yaşanmakta ve 

acenteler mağdur olmaktadırlar. Poliçe primin kredi kartı 

ile tahsil edilmesi halinde mağduriyet yaşanmaması için 

3D secure güvenlik sistemi (cep telefonu şifre gönderimi) 

15.10.2018 tarih ve 2208 sayılı yazı ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sigorta 

poliçe pirimlerinin kredi kartı ile tahsil 

edilmesi ve 3D security güvenlik sistemi ile 

gerçekleştirilmesi ile ilgi konu iletilmiştir.  

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği’ne 

yazılan 15.10.2018 tarih ve 

2208 sayılı yazının cevabı 

beklenmektedir. 
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ile gerçekleştirilmesi mutlak suretle gerekmektedir. Konu 

hakkında TOBB Başkanlığına yazı yazılması talep 

edilmiştir. 

8. 

18.04.2018 01. meslek komitesi tarafından alınan 23.10.2017 tarih ve 

54 sayılı karar istinaden; Sektörde ara eleman ihtiyacının 

karşılanması için KOSGEB ve ABİGEM destekli kurslar 

açılması ayrıca temel gıda da olan haksız rekabetin 

giderilmesi için ilgili yazışmalar yapılması talep 

edilmiştir. 

01. meslek komitesi tarafından alınan 

23.10.2017 tarih ve 54 sayılı karar istinaden; 

ABİGEM’e 26.10.2018 ve 2314 sayılı yazı 

yazılmış olup, eğitime ilişkin araştırmalar 

yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Bakanlığı 

tarafından haksız rekabetin önlenmesine 

ilişkin sıkı denetimler yapıldığı ulusal 

basından takip edilmekte olup, bunun yanı sıra 

İskenderun Belediyesi’ne de 26.10.2018 tarih 

ve 2315 yazı ile yazı yazılarak talep ifade 

edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama:Eğitim 

organizasyonu konusundan 

ABİGEM’den cevap 

beklenmektedir. 

Haksız rekabetin 

önlenmesine ilişkin 
İskenderun Belediyesi’ne 

26.10.2018 tarih ve 2315 

yazı ile yazı yazılmış olup 

cevap beklenmektedir. 

8.  

22.05.2018 19 Meslek Komitesinin 22.05.2018 Tarih ve 2 nolu karara 

istinaden İmar barışı ile çıkan kanun kapsamında 

hazırlanacak olan uygulama yönetmeliğinde büro tescil 

belgesi olan serbest harita mühendisleri, mimar ve 

mühendislerin dışarıda bırakılmaması ile ilgili yazışma 

yapılması talep edilmiştir. 

Kanun yürürlüğe girdiğinden dolayı herhangi 

bir girişimde bulunulmamıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Kanun yürürlüğe 

girdiğinden dolayı herhangi 

bir girişimde 

bulunulmamıştır. 
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9.  22.05.2018 

10 Meslek Komitesinin 22.05.2018 tarih ve 2 no.lu karara 

istinaden şehrimizde yapımı devam etmekte olan Pac 

Meydanı köprülü kavşak projesinin yapımı hakkında 

büyük şehir belediyesinden bilgi alınması talep edilmiştir. 

09.07.2018 tarihinde Hatay Büyük Şehir 

Belediyesine yazısı yazıldı.  
□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama:07.10.2018 

tarihinde proje tamamlanarak 

faaliyete geçmiştir. 

10.  22.05.2018 

09 Meslek Komitesinin 22.05.2018 tarih ve 02 sayılı 

kararına istinaden TOBB ve Oda tarafından Ramazan 

ayında dağıtılan yardım paketlerinin odamız bünyesinde 

ulusal marketler hariç küçük ölçekli esnaflarımıza da 

verilmesi talep edilmiştir. 

04.06.2018 tarih ve 1251 sayılı yazı ile gıda 

yardımlarının ulusal marketler hariç Odamıza 

kayıtlı bulunan marketlerden alım yapıldığı ve 

bir sonraki Ramazan ayında yardım 

paketlerinin hazırlanması konusunda 

çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi.  

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 04.06.2018 tarih 

ve 1251 sayılı yazı ile gıda 

yardımlarının ulusal 

marketler hariç odamıza 

kayıtlı bulunan marketlerden 

alım yapıldığı ve bir sonraki 

Ramazan ayında yardım 

paketlerinin hazırlanması 

konusunda çalışmaların 

yapılacağı bilgisi verildi. 

11.  23.05.2018 

01 Meslek Komitesinin 23.05.2018 tarih ve 02 nolu karara 

istinaden İmalat sektöründe ki girdilerden en büyük payı 

alan akaryakıt fiyatlarının balıkçı, çiftçi fiyatlarına 

indirgenip sabitlenmesi için gereken müracaatların 

yapılması için yönetim kurulunun ilgili mercilerle 

yazışmalar yapıp komitemize bilgi verilmesi ve ara 

eleman yetiştirilmesi için oda nezdinde eğitim verilmesi 

(pazarlamacı, tezgâhtar, hamurker) amacı ile yönetim 

kurulumuza yazı yazılmasına kararı verilmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

10.08.2018 tarih ve 1789 sayılı yazı ile 

akaryakıt fiyatları hakkında görüş talep 

edilmiş olup,  gelecek cevaba istinaden Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazı 

yazılmasına karar verilmiştir. 

 11.10.2018 TOBB Evrak Müdürlüğü ile 

görüşüldü yazı Genel Sekreterlikte olduğu 

öğrenilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama:  Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği’nini 

05.10.2018 tarih ve 14666 

sayılı yazısı ile  tarım 

sektöründe faaliyet gösteren 
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 üreticilere ÖTV’siz akaryakıt 

desteğinin verilmesi ile ilgili 

Maliye Bakanlığına iletilmiş 

olduğu bilgisi 10.08.2018 

tarih ve 1789 sayılı yazımız 

ile 01. Meslek Komitemize 

bildirilmiştir. 

12.  23.05.2018 

07 Meslek Komitesinin Balıkçılık sektöründe işletme 

bölümünde çalışacak tecrübeli personelin bulunamaması 

ve balıkçılık sektöründe avlanan ve üretilen balıkların 

işlenerek katma değer katılarak pazarlanması bu sektörün 

gelişimi açısından uygun olacağı konusunda fikir 

alışverişinde bulunulmuş olup, bu konunun İlgili Kurum 

ve Kuruluşlara iletilmesi talep edilmiştir. 

11.10.2018 tarihinde Meslek komite 

başkanlığı ile görüşülerek meslek komitesi 

üyesi Sezer KARA yazıyı 15.10.2018 

tarihinde hazırlayıp ilgili mercilere yazılmak 

üzere bilgi vereceği öğrenilmiştir.  

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Sezer KARA ile 

görüşülerek ayrıntılı olarak 

Avrupa standartlarına uygun 

tesislerin yapılması işlenmesi 

gibi ayrıntılı bir yazı 

hazırlandıktan sonra 

yazışmanın yapılmasını talep 

etmiştir. 

13.  05.06.2018 

08. Meslek Komitesinin 25.06.2018 tarihinde 03 no.lu 

kararına istinaden Hatay Valimizi İskenderun’daki 

makamında yönetim kurulumuzla ziyaret ederek 

toptancılar sitesi için yer tahsisi yapılması konusunda,   

ayrıca Hatay Büyük Şehir Belediyesiyle de görüşülüp 

toptancılar sitesi için yer tahsisi yapılması talep edilmiştir.     

Hatay Büyük Şehir Belediyesinden 

29.08.2018 tarihinde gelen yazı HBB 

meclisinin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı 

kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre 

düzeni planına askı süresi içerisinde Arsuz 

İlçesi Nardüzü Mahallesi bacasız sanayi 

toptancılar sitesinin kurulmasına yönelik 

yapmış olduğumuz itiraz Büyük Şehir 

Belediye Meclisi tarafından yapılan 

değerlendirme neticesinde söz konusu itiraz 

yönelik ilgili kurumlardan gerekli görüşler 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama:  
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alınmadığından Büyük şehir Belediye 

meclisinin 09.08.2018 tarih ve 253 sayılı 

kararı ile itirazınız reddedilmiş olup, 

20.09.2018 tarih ve 756,01 sayılı Milli Emlak 

Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden; ilgili 

parsel ile ilgili plan değişikliğine gidilecek 

olursa kurumların görüş ve önerileri 

değerlendirileceği tarafımıza bildirilmiştir. 

03.10.2018 tarihinde Oda Yönetim Kurulu 

Başkanımızın, İSTE Rektörü ile yaptığı 

görüşmeye istinaden: ilgili parselin plan 

değişikliği ile üniversite alanından sanayi 

alanına dönüştürülmesi kararı verilmiş olup, 

04.10.2018 tarih ve 2167 sayılı yazı ile İSTE 

Üniversitesinin olumlu görüşü yazılı olarak 

talep edilmiştir. 

14.  06.06.2018 

Cevher İthalata İhracat Madencilik Ltd. Şti. firmasının 

06.06.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına 

yazmış olduğu dilekçeye istinaden, geçici tatil belgesi 

talep edilmiştir.   

Maden İşleri Genel Müdürlüğü  □ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Yönetim 

Kurulunun 11.06.2018 tarih 

ve 11 sayılı kararına 

istinaden: geçici tatil belgesi 

talebi konusu onaylanarak 

bir yıl erteleme kararı uygun 

bulunmuştur.   
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15.  25.06.2018 

22 Meslek Komitesinin 25.06.2018 tarih ve 3 nolu karara 

istinaden ticaret odası bünyesinde yurt içi ve yurt dışı 

gezilerinin ticaret odası taban üyelerine duyurularının 

yapılması ekonomi bakanlığının yurt dışı destekleri ile 

ilgili geri ödeme noktasında sıkıntıların olduğu konusunda 

bilgilendirme talep edilmiştir.  

12.07.2018 tarihinde Odamız internet 

sayfasında fuarlar gezi organizasyonları linkin 

de güncel fuar organizasyonları olduğu ve 

07.09.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığından 

talep etmiş olduğumuz Dış Ticaret Uzmanı 

tarafından Odamızda devlet destekleri 

bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 07.09.2018 

tarihinde Ekonomi 

Bakanlığından talep etmiş 

olduğumuz Dış Ticaret 

Uzmanı tarafından 

Odamızda devlet destekleri 

bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır 

16.  26.06.2018 

09 Meslek Komitesinin 26.06.2018 tarih ve 3 nolu karara 

istinaden yerel marketlerin devamlılığını sağlamak adına 

Ulusal marketlerin aynı cadde ve sokak üzerinde 

olmamaları ve çalışma saatlerinin kuyumcu ve eczacı gibi 

planlanması talep edilmiştir. 

10.08.2018 tarihinde 1744 sayılı yazı ile Bilim 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne ve 

10.08.2018 tarih ve 1746 sayılı yazı ile 

TOBB’ne yazısı yazılmış olup cevap 

bekleniyor   

11.10.2018 tarihinde TOBB Evrak Müdürlüğü 

ile görüşülerek yazının Genel Sekreterlikte 

olduğu öğrenilmiştir. 

 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 11.10.2018 

Tarihinde TOBB Evrak 

Müdürlüğü ile görüşme 

yapılarak evrakın Genel 

Sekreterlikte olduğu bilgisi 

alınmıştır. 
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17. 26.06.2018 

19 Meslek Komitesinin 26.06.2018 tarih ve 03 sayılı 

kararına istinaden; Hatay Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülerek, İmar Barışı ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi talep edilmiştir.      

Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

yetkilileri ile görüşülerek, 10.07.2018 

tarihinde Odamızda İmar Barışı ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.      

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 10.07.2018 

tarihinde Odamızda İmar 

Barışı ile ilgili bilgilendirme 

toplantısı yüksek katılımlı 

olarak düzenlenmiştir.    

19. 27.06.2018 

16 Meslek Komitesinin 27.06.2018 tarih ve 03 nolu karara 

istinaden Sektörde siyasi belirsizliğin ortadan kalktığı 

bugünlerde piyasada oluşabilecek hareketle ilgili görüş 

alış verişinde bulunuldu. Turizm sektöründe hizmet veren 

firmalarımızın şehrimize gelen yabancı misafirlerin 

otellerimizde konaklamalarında Hatay’ın tanıtımı ile ilgili 

olarak broşür veya katalogların gezip ve görülebilecek 

yerlerin dergilerinin olmaması tanıtım anlamında eksik 

olması dikkat çekmektedir. Bununla ilgili olarak 

önümüzde ki ay toplantıda çalışma yapılarak sorunların 

giderilmesi talep edilmiş olup, 16 Meslek Komitesinin 

25.07.2018 tarih ve 04. Nolu karara istinaden Turizm 

sektöründe hizmet veren firmalarımızın şehrimize gelen 

yabancı misafirlerin otellerimizde konaklamaları 

esnasında vermek üzere, Hatay’ın tanıtımı için gezilip, 

görülebilecek yerlerin broşür veya katalogların 

hazırlanması ile ilgili Hatay Turizm İl Müdürlüğü ile 

yazışmalar yapılarak, Hatay tanıtım broşürlerinin 

İskenderun ve çevresinde bulunan otellere verilmesi 

talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.   

İl Turizm Müdürlüğüne yazısı yazılmış olup 

Odamıza gönderilen dergi ve kataloglar 

komite başkanlığına teslim edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Hatay İl Turizm 

müdürlüğüne yazısı yazılmış 

olup Odamıza gönderilen 

dergi ve katalogları Komite 

Başkanlığına teslim 

edilmiştir 
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20. 27.06.2018 

03 Meslek Komitesinin 27.06.2018 tarih ve 03 nolu 

kararına istinaden finans bilişim pazarlama araştırmaları 

ihracat ve buna benzer konularda profesyonel hizmet 

veren akademik uzman danışmanlara ihtiyaç duyulduğu 

ve bu çalışmaların içerisinde İskenderun Teknik 

Üniversitesi’nin de dâhil edilmesi talep edilmiştir. 

10.08.2018 tarih ve 1745 sayılı yazımızla 

İskenderun Teknik Üniversitesine yazısı 

yazılmış olup, 12/09/2018 tarihin de 

38689832 sayı ile beklenen cevap gelmiş 

olup, 03 Meslek komitesine 15.10.2018 tarihli 

yazı ile tebliğ edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: İSTE 

Üniversitesinden 12/09/2019 

ve 38689832 sayılı yazısı ile 

15.10.2018 Tarihinde 03. 

Meslek Komite Başkanlığına  

yazısı yazılmıştır. 

 

21 23.07.2018 

02 Meslek Komitesinin 23.07.2018 tarih ve 04 nolu karara 

istinaden dolar kurunun ve banka faiz oranlarının daha 

aşağıya düşmesi gerekmekte olup ve bankaların firmalara 

ipotek vermesine rağmen kredi vermekte imtina etmesi 

sektörün yatırım yapmasını engellemektedir. Bu konuda 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ilgili 

Bakanlıklar ile istişare ederek çözüm üretilmesi talebinde 

bulunulmuştur. 

15.10.2018 tarih ve 2213 sayılı yazımız ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazısı 

yazılmış olup, ilgi yazının cevabı 

beklenmektedir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 15.10.2018 tarih 

ve 2213 sayılı yazımız ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğine yazısı yazılmıştır. 

 

22 23.07.2018 

21 Meslek Komitesinin 23.07.2018 tarih ve 04. Nolu 

karara istinaden Konut yapı kooperatiflerinin sorunları ve 

çözüm önerileri ile ilgili Odamız 21. meslek grubunda 

bulunan üyelerin yetkilileri ile Odamız toplantı salonunda 

uygun tarihte istişare toplantısı yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Hatay Büyük Şehir Belediyesi çevre ve 

Şehircilik Müdürü ve enerjisa yetkilileri 

15.08.2018 tarihinde odamıza davet edilerek 

konu ile ilgili olarak toplantı düzenlenmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   
□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Hatay Büyük 

Şehir Belediyesi çevre ve 

Şehircilik Müdürü ve 

Enerjisa yetkilileri 

15.08.2018 tarihinde 

odamıza davet edilerek konu 
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ile ilgili olarak toplantı 

düzenlenmiştir. 

23 24.07.2018 

11 Meslek Komitesinin 24.07.2018 tarih ve 04 nolu 

kararına istinaden; Her yılsonunda Noterler tarafından 

firmalara ait defterlerin tasdikinin yapılması esnasında 

alınan harçlar ile ilgili sorunun Oda Yönetim Kurulu 

Başkanlığına iletilmesi talep edilmiştir. 

11 Meslek Komitesinin 24.07.2018 tarih ve 04 

nolu kararına istinaden; konu ile ilgili Ticaret 

Sicili Müdürlüğümüze bilgi verilerek Noterler 

Birliği’ne bu husus 26.10.2018 tarih 2316 sayı 

ile yazı bildirilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi  

□ Devam ediyor 

Açıklama: Ticaret Sicil 

Müdürlüğümüz tarafından 

gerekli araştırmalara 

başlanmıştır. Noterler 

Birliği’ne 26.10.2018 Tarih 

2316 sayılı yazı yazılarak söz 

konusu husus bildirilmiştir. 

24 25.07.2018 

03 Meslek Komitesinin 25.07.2018 tarih ve 04 nolu 

kararına istinaden Odadan Komitelere gelen maillerin 

antetli kağıt kullanımı yapılarak iletilmesi,  

-Meslek grubunda yer alan üyelerin iş geliştirme ve 

iyileştirmeye yönelik, üyelerin ve sivil toplum 

örgütlerinin katılımı ile istişare toplantısı yapılması,  

-İskenderun Serbest Bölgesi kurulması ile ilgili 

çalışmaların başlatılması,    

-Devlet teşvikleri alabilmek için Odamızda uzman kadro 

oluşturulması talep edilmiştir. 

-Odadan Komitelere giden maillerde antetli 

kağıt kullanımı yerine, Oda bilgilerini içeren 

imza eklenerek mailler iletilmektedir. 

-Meslek Komite Başkanı Abit EROL gerekli 

görüşmeleri sağlayarak istişare toplantısı 

yapma kararı alınacaktır.  

15.10.2018 tarihinde Abit EROL ile 

görüşülerek serbest bölgenin ne şekilde 

kuruluyor hangi, bakanlıklardan izinleri 

alınıyor onlar öğrenildikten sonra yazısı 

yazılacağı görüşüldü. 

-Devlet teşvikleri konusunda için Odamızda 

KOSGEB Temsilciliği ve Proje Koordinatörü 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Odadan 

Komitelere giden maillerde 

antetli kağıt kullanımı yerine, 

Oda bilgilerini içeren imza 

eklenerek mailler 

iletilmektedir 

-Devlet teşvikleri konusunda 

için Odamızda KOSGEB 

Temsilciliği ve Proje 
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tarafından bilgi aktarımı yapılmaktadır. Koordinatörü tarafından bilgi 

aktarımı yapılmaktadır. 

25 27.08.2018 

02 Meslek Komitesinin 27.08.2018 tarih ve 5 nolu karara 

istinaden Enerjisa Toroslar elektrik A.Ş’nin sanayi 

elektriği kullanan işletmelerden yıl içerisinde en yüksek 

tüketmiş olduğu elektrik faturasının iki katı kadar teminat 

mektubu talep etmektedir. Komitemiz şifayı olarak 

görüşme sonrasında enerji piyasası denetleme kurulunun 

almış olduğu karara istinaden uyguladıklarını beyan 

ettiler. Bu konu sektörde olan firmalarımızı sıkıntıya 

sokmaktadır. En yüksek fatura bedelinin iki katı teminat 

mektubu istemesinin yerine bir katı olarak teminat 

mektubu istemesi sektörü rahatlatacaktır. Bu konunun 

gerekli mercilerle yazışmalar yapması konusu hakkında 

görüşülmüştür. 

 Enerji Piyasası Denetleme Kurulu 15.10.2018 

Tarih ve 2209 sayılı yazı ile En yüksek fatura 

bedelinin iki katı teminat mektubu istemesinin 

yerine bir katı olarak teminat mektubu 

istemesi ile ilgili yazısının cevabı 

beklenmektedir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Enerji piyasası 

Denetleme Kurumu  
15.10.2018 Tarih ve 2209 

sayılı yazı ile gönderilmiş 

olup ilgi yazının cevabı 

beklenmektedir. 

26 27.08.2018 

12 Meslek Komitesinin 27.08.2018 tarih ve 5 nolu 

kararına istinaden İskenderun Sanayi sitesi girişi ve 

Tayfur Sökmen Bulvarını bağlayan kavşakta yolların çok 

fazla çukur ve çıkıntılar olması sebebi ile araçlara verdiği 

zarar ve toprak yol halinde bırakılması ve bulvarın orada 

yolcu duraklarında bekleyen insanların tozdan aşırı 

şekilde rahatsız olması gözlenmektedir. Bu konu hakkında 

Yönetim Kurulumuzun ilgili mercilerle yazışmalar 

yaparak biran önce yolun asfaltlanması konusunda 

çalışmaların yapılması talep edilmiştir. 

Hatay Büyük Şehir Belediyesi, Tarafından 

asfalt çalışmaları başlatılarak talep ettiğimiz 

mevki asfaltlanması yapılmış olup yazısı 

gönderilmeye gerek kalmamıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Hatay Büyük 

Şehir Belediyesi tarafından 

asfalt çalışmaları başlatılarak 

talep ettiğimiz mevki 

asfaltlanması yapılmış olup 

yazısını göndermeye gerek 

kalmamıştır. 
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27 27.08.2018 

17 Meslek Komitesinin 27.08.2018 tarrih ve 5 nolu karara 

istinaden Şehirlerarası çalışan ticari araçların İssume 

konutlarının orada olan otoban girişinden otobana girmesi 

gerekirken halen İskenderun E-5 karayolunu 

kullanmaktadırlar. Ticari olarak İskenderun’da çalışan 

firmaların yolcularını alarak sıkıntıya sokmaktadır. 

Belediye Otogar çıkışları her ne kadar yüksekte olsa 

İskenderun’da ki firmalarımız otogar çıkış ücretlerini 

öderken Antakya’dan gelen ticari araçlar otogar giriş ve 

çıkış ücreti ödememektedirler. Bu konu geçen seneki 

komite üyelerimizle bildirsek de herhangi bir uygulama 

yaptırım olmadığını görmekteyiz. Konu hakkında yönetim 

kurulumuzun gerekli mercilerle yazışmalar yaparak 

komitemize bilgi verilmesi talep edilmiştir. 

İlçe Trafik Büro Amirliğine Antakyadan gelen 

büyük araçların Sarımazı kavşağından Adana 

Antep otobanına girmesi ile ilgili 15.10.2018 

tarih ve 2207 sayılı yazı gönderilmiş olup ilgi 

yazının cevabı beklenmektedir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: İlçe Trafik Büro 

Amirliğine 15.10.2018 tarih 

ve 2207 sayılı yazı ile 

gönderilmiş olup ilgi yazının 

cevabı beklenmektedir. 

28 28.08.2018 

09 Meslek Komitesinin 28.08.2018 tarih ve 5 nolu karara 

istinaden Sektörde yerel marketlerden alış veriş yapılması 

konusunda halkımızın bilinçlenmesi konusunda afişler 

yapılması billboardlara reklam verilmesi konusunda 

çalışmaların yapılması Yönetim Kurulumuzun ilgili 

yerlerle görüşmeler yaparak konu hakkında komitemize 

bilgi verilmesi konusunda karar alınmıştır. Meslek 

komitemize yeni kayıt olan firmaların adres ve telefon 

yetkili bilgilerini üyelerimizi her ay ziyaret ederek 

sorunların dinlenmesi komitede sorunların gündeme 

alınması maksadı ile tarafımıza verilmesi yönetim 

kurulumuza yazı yazılarak bilgilerin tarafımıza verilmesi 

talep edilmiştir. 

Yönetim Kurulumuz 09. Meslek Komitesinin 

28.08.2018 tarih ve 05 no.lu kararına istinaden 

2019 yılında yerel marketlerden alış veriş 

yapılması ile ilgili halkın bilinçlendirilmesine 

yönelik afiş çalışmaların yapılmasına karar 

vermiştir. 

09. meslek grubuna ait üye listesi Meslek 

Komite Başkanı Mahmut KARAGÜZEL’e 

teslim edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 2019 yılında 

yerel marketlerden alışveriş 

yapılması ile ilgili afiş 

çalışmasının bastırılmasına 

Yönetim Kurulumuzca karar 

verilmiştir. Bu husus 09 

meslek komitesine 

26.10.2018 tarih ve 2321 

sayılı yazı ile bildirilmiştir. 
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29 24.09.2018 

02 Meslek Komitesinin 24.09.2018 tarih ve 06 sayılı 

karara istinaden; sektörde banka faiz oranlarının yüksek 

olması üyelerimizin kullandıkları rotatif kredilerin banka 

tarafından tamamı kapattırılıp yeniden açılma noktasında 

sıkıntılar yaşandığı üyelerin bu anlamada sıkıntıya 

girdikleri gözlenmektedir. Konu hakkında BDDK ya yazı 

yazılması talep edilmiştir. 

15.10.2018 tarih ve 2210 sayılı yazımızla 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne banka 

faiz oranlarının yüksek olması üyelerimizin 

kullandıkları rotatif kredilerin banka 

tarafından tamamı kapattırılıp yeniden açılma 

noktasında sıkıntılar yaşadığı bilgisi verilerek 

görüş ve önerileri talep edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 15.10.2018 tarih 

ve 2210 sayılı yazımızla 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne gönderilmiş olup 

cevabı beklenmektedir.  

30 24.09.2018 

02 Meslek Komitesinin 24.09.2018 tarih ve 06 sayılı 

kararına istinaden Maden ocaklarının alınan devlet 

hakları, orman hakları bir yıl ertelenmesi konusunda 

Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması talep edilmiştir. 

15.10.2018 tarihin ve 2211 sayılı yazımız ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Madeni 

İşler Genel Müdürlüğü’nün Hatay Bölgesi 

için belirlediği Maliye Bakanlığı, Tarım ve 

Orman Bakanlığı ve sınırları içerisinde 

bulunduğu Belediye payının 1 yıl ertelenmesi 

ilgili talepte bulunulmuştur. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 15.10.2018 

tarihin ve 2211 sayılı yazımız 

ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ne yazı 

yazılmış olup cevabı 

beklenmektedir. 

31 16.10.2018 

16.10.2018 tarihinde Hatay’da faaliyet gösteren oda ve 

borsalar olan Antakya TSO, İskenderun TSO, Antakya 

TB, Reyhanlı TSO, Reyhanlı TB, Dörtyol TSO ve 

Kırıkhan TSO tarafından TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na hitaben ortak imzalı bir yazı yazılmış 

olup, TOBB tarafından Reyhanlı’ya Teknoloji Koleji 

şeklinde bir okul yapılması gerektiği ifade edilmiştir.  

16.10.2018 tarihinde ortak imzalı olarak 

yazılan yazıda Reyhanlı’ya TOBB’un finanse 

edeceği Teknoloji okulunun yapılması talep 

edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: TOBB’dan yazı 

beklenmektedir. 
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32 22.10.2018 

12.Meslek Komitesinin 22.10.2018 tarih ve 07 sayılı 

kararına istinaden; Hatay Valiliği Ticaret İl 

Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve 24729387-051.05 

sayılı yazısına istinaden üyelerimize yönelik 6585 sayılı 

perakende ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun 

kapsamında taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik, ikinci 

el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 

ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanununa 

dayanılarak hazırlanan bilgilendirme toplantısı yapılması 

talep edilmiştir. 

12.Meslek Komitesinin 22.10.2018 tarih ve 07 

sayılı kararına istinaden üyelerimize yönelik 

6585 sayılı perakende ticaretinin 

düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında 

taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik, ikinci 

el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında 

yönetmelik ve 6502 sayılı tüketicinin 

korunması hakkında kanununa dayanılarak 

hazırlanan bilgilendirme toplantısı 26.11.2018 

tarihinde saat 14.30’da odamızda yapılmasına 

karar verilmiştir.  

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 22.10.2018 tarih 

ve 07 sayılı kararında alınan 

26.11.2018 toplantı tarihini 

Hatay Ticaret İl 

Müdürlüğü’ne bildirilmesi 

kararı verilmiş olup, 

26.10.2018 tarih ve 2319 

sayılı yazı ile bildirilmiştir. 

33 22.10.2018 

12. Meslek Komitesinin 22.10.2018 tarih ve 07 sayılı 

kararına istinaden; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 

üyelerimizin beklentisi Hatay Büyük Şehir Belediyesinin 

araç bakım onarım yedek parça teminlerinin İskenderun 

ve çevresi ilçelerinde bu konuda hizmet veren firmalardan 

karşılanması talep edilmiştir. 

Ayrıca Bağ-kurlu olan üyelerimizin emekli maaşlarının 

düşük olması sebebi ile geçim sıkıntısı çektikleri ve bu 

hususta Türkiye odalar Birliği ile ve ilgili kurumlarla 

resmi yazışmaların yapılması gerektiği talep edilmiştir. 

12. meslek Komitesinin 22.10.2018 tarih ve 7 

sayılı kararına istinaden; Büyük Şehir 

Belediyesine 26.10.2018 tarih ve 2317 sayılı  

yazı yazılmış olup cevap beklenmektedir. 

Ayrıca Bağ-kur emeklilerinin düşük maaşına 

ilişkin 26.10.2018 tarih ve 2318 sayılı yazı ile 

TOBB’dan görüş istenmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 22.10.2018 tarih 

ve 7 sayılı kararda alınan 

konulara ilişkin TOBB’a 

26.10.2018 tarih ve 2318 

sayılı yazı yazılmış olup 

cevap beklenmektedir. 

34 23.10.2018 

07. Meslek Komitesi tarafından alınan 23.10.2018 tarih ve 

7 sayılı karara istinaden; oda tarafından düzenlenen yurt 

içi ve yurt dışı iş gezilerine meslek komite üyelerinin de 

masrafların yarısını karşılamak kaydıyla davet edilmesi, 

bu gezilerden istifade edilmesinin sağlanması talep 

edilmiştir. 

04. Meslek Komitesi 23.10.2018 Tarih ve 7 

sayılı kararına istinaden; yurtiçi ve yurtdışı iş 

gezilerine katılım noktasına yapılmış söz 

konusu talep, Yönetim Kurulu toplantısında 

görüşülmek üzere havale edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 23.10.2018 tarih 

ve 7 sayılı kararda yer alan 

konulara ilişkin yazışmalar 

yapılmış olup cevap 
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beklenmektedir. 

35 23.10.2018 

04. Meslek Komitesi 23.10.2018n Tarih ve 7 sayılı 

kararına istinaden; 4. Meslek grubunda faaliyet gösteren 

üyelerle tanışmak, istişarede bulunmak, mesleğin genel 

durumuna, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşmeler 

yapmak amacıyla, 4. Meslek grubu üyeleriyle bir kahvaltı 

organize edilmesi talep edilmiştir. Bu hususta masrafların 

odamız tarafından karşılanarak bu organizasyonun hayata 

geçirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılması 

talep edilmiştir. 

04. Meslek Komitesi 23.10.2018 Tarih ve 7 

sayılı kararına istinaden; söz konusu kahvaltı 

organizasyonu Yönetim Kurulu toplantısında 

görüşülmek üzere havale edilmiştir. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: 23.10.2018 tarih 

ve 7 sayılı karara istinaden 

Yönetim Kurulundan cevap 

beklenmektedir. 

36 24.10.2018 

3. Meslek Komitesinin 24.10.2018 tarih ve 7 sayılı 

kararına istinaden; İskenderun’a serbest bölge kurulması 

noktasında araştırma yapacak bir personelin belirlenmesi 

talep edilmiştir. Ayrıca ilgili komitenin üretim ile finansal 

konularda uzman konuşmacı katılarak, istişare toplantısı 

yapılması talep edilmiştir.  

Odamız tarafından ARGE Birimi 

görevlendirilmiş olup, serbest bölge 

kurulumuna ilişkin araştırmalar başlanmıştır. 

Bu hususta edinilen bilgiler rapor halinde 

sunulacaktır. 

3. grup meslek komite üyelerinin belirlediği 

üretim ve finansal konularda uzmanlaşmış 

İskenderun Teknik Üniversitesi akademik 

kadrosundan bir konuşmacının katılacağı bir 

toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

□ Başarı ile tamamlandı   

□ Kabul edilmedi 

□ Cevap gelmedi   

□ Devam ediyor 

Açıklama: Bu hususta 

toplantı gün ve saati 

konusunda gerekli 

ayarlamalar yapıldıktan 

sonra, İSTE’ye 26.10.2018 

tarih ve 2320 sayılı yazı ile 

konuşmacı davet edilmiştir.  
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2018 YILI LOBİ TAKİBİ ANALİZİ 

 
 

SONUÇ DURUMU 

 

SAYISI ANALİZ 

 

Başarı ile tamamlandı 

 

15 % 41,66 

 

Kabul edilmedi 

 

2 %5,56 

 

Cevap gelmedi 

 

1 %2,78 

 

Devam ediyor 

 

18 %50 

 

Toplam 

 

36 %100 

 

 


