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1. MİSYON VE VİZYONUMUZ 

1.1. Misyon 

5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş görev ve yetkilerini kullanarak, üyelerine 

uluslararası standartlarda hizmet vermek, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, üyelerin 

sorun ve beklentilerini tespit ederek, kurumsal yönetim anlayışıyla üye memnuniyetini 

hedefleyecek faaliyetler yürütmek. 

1.2. Vizyon 

 Adana’nın marka kent olması sürecinde diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

politika üreten ve strateji geliştiren,  

 Çağdaş odacılık anlayışıyla üyelerinin uluslararası rekabet düzeyini artıran,  

 Üyelerine dış pazarlara açılma konusunda rehberlik eden ve teknoloji transferini 

sağlayan,  

 Üyelerin menfaatleri doğrultusunda strateji ve politikalar geliştiren, 

 Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim sistemine katkıda bulunan, 

 Girişimciliğe önem vererek üyelerini en üst seviyede temsil eden  

Lider bir oda olmak. 

Odamız 2014-2017 dönemine ait Stratejik Planını hazırlamıştır. 2015-2017 dönemine ait 

Stratejik Amaç ve Hedefler planda detaylarıyla yer almaktadır. Bu Hedefler Yıllık İş Planı 

adı altında Maliyetlendirme tablolarında sunulmaktadır.  

Stratejik Hedeflerin dışında kalan ve odamızın yürütmekte olduğu faaliyetler aşağıda 

sunulmaktadır. 

2. ÜYELERE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

2.1. Oda Sicil Çalışmaları   

5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, Muamelat 

Yönetmeliği ve “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi 

Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili hükümleri gereğince, 2015 yılında Odamız üye sayısının 
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artırılması ve sanayici niteliğine sahip ancak, Odamıza kaydı bulunmayan işletmelerin 

kayıtlarının yapılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.  

Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesine sahip, KOSGEB’in ortak veritabanına kayıtlı ve 

sınai faaliyette bulunan küçük ve orta boy işletmelerin listeleri ile yeni kurulan sanayi 

sitelerinde üretim faaliyetinde bulunan firmalar gözden geçirilerek, sanayici vasfına sahip, 

ancak Odamıza kayıtlı olmayan firmalar tespit edilerek Odamıza kayıt olmaları 

sağlanacaktır.  

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, faaliyetlerimiz 2015 yılında da hızlı ve kaliteli şekilde 

sürdürülmeye devam edilecektir. Odamız tarafından üyelerimize verilen hizmetlerin 

mümkün olduğunca elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına 

başlanılacaktır. 

2.2. Ekonomik Araştırmalar ve İstatistiki Çalışmalar 

Odamız ekonomik ve sosyal konulardaki gelişmelerin ve değişimlerin üyelerimiz 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, dönemsel olarak anket çalışmaları yapacak ve 

sonuçlarına ilişkin görüş ve önerileri kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu çerçevede, 3 ayda bir 

periyodik olarak düzenlenen “ADASO Sanayi Eğilim Anketi” uygulamalarına devam 

edilecektir. Her yıl düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Firması” ve onu takip 

eden “İkinci 500 Büyük Sanayi Firması” araştırmaları temel alınarak, üyemiz firmaların 

sıralamadaki yerleri ve aldıkları payların hesaplanmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

2.3. ADASO Gündem Toplantıları 

Odamızca, ilimizde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler ile ilgili bürokratlar, iş dünyası 

temsilcileri, uzmanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla üyelerimize yönelik toplantılar 

düzenlenerek görüş alışverişinde bulunmaları sağlanacaktır. 

2.4. Üyelerimize Yönelik Eğitim Programları 

2015 yılında üyelerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarına göre belirlenecek konularda 

eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. 2015 yılında, Odamız tarafından uygulanması 

planlanan eğitim konuları, eğitimlere katılan üyelerimize uyguladığımız “Memnuniyet 

Anketleri”nden çıkan sonuçlara göre belirlenmiştir. Bu sayede gerek seminerler gerekse 

eğitimler üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır. 
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2.4.1. Yapılması Planlanan Eğitim Konuları 

 Tüm yönetici ve çalışanlara Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kimlik, 

Kurum Kültürü eğitimi  

 Mal Satım Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler 

 Stratejik Maliyetleme ve Fiyatlama 

 Etkin Finans Yönetimi 

 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Satınalma ve Pazarlık Yönetimi 

 İşletmelerde Finansal Performasın Değerlendirilmesi ve Finansal Tablo Analizi 

 Uygulamalı İhracat ve İthalat İşlemleri 

 Maliyet Muhasebesi, Maliyet Kontrolü ve Analizi 

 İşletmelerde Bütçeleme, Bütçeleme Teknikleri, Kontrol ve Revizyonu 

 Yeni Ürün, Yeni Hizmet ve Yeni Pazar Seçimi 

2.5. Personele Yönelik Eğitimler 

Günümüzde hizmet içi eğitimin önemi giderek artmakta, personelin motivasyonu, çalışma 

süresince kendini geliştirme imkânlarının artmasıyla paralellik göstermektedir. Bu 

doğrultuda 2015 yılında Odamız personeline kişisel ve mesleki gelişime yönelik kısa ve 

orta vadeli eğitimler verilmesi planlanmaktadır. 

2.6. Mesleki Eğitimler 

Mesleki eğitim, sanayi için büyük önem arz eden konuların başında gelmektedir. Bunun 

bilincinde olan Odamız, farklı açılardan, mesleki eğitim konusunda öncü olan kuruluşlar 

arasında yer almaktadır. 2015’de, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mesleki eğitim alanında 

yürütülen ve örnek teşkil eden projelere devam edilecektir. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim komisyonunda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da aktif 

olarak görev alınacak olup, Odamızın Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme 

Kurulunda temsiline bu yıl da devam edilecektir. Ayrıca; çırakların sözleşmelerinin tasdiki 

ve Odamız bünyesinde kayıtlarının tutulması işlemleri sürdürülecektir. 

Odamız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2014 yılında tüm sektörlere yönelik 

gerçekleştirilen “Mesleki Eğitim Çalıştayı” kitapçık haline getirilerek tüm üyelerle 

paylaşılmıştır. 2015 yılında da söz konusu çalıştay örnek alınarak 23.Otomotiv ve Motor 
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Yenileme Sanayi Meslek Grubu üyeleri için bir yol haritası hazırlanmıştır. Diğer tüm 

sektörler için de Mesleki Eğitim Çalıştayları gerçekelştirilecektir. 

2.7. Staj Çalışmaları 

Odamız birimlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nce uygulanmakta olan 

“Ortak Eğitim Modeli” kapsamında öğrencilerin staj yapması sağlanacak, Ortak eğitimin 

yanısıra diğer üniversite öğrencileri ile Meslek Lisesi öğrencilerinin Odamızda yaptıkları 

stajların devamı sağlanacaktır.  

Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi’nin (TUME) yürütülmesi ve işbirliği esasına 

dayandırılarak, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği 

Bölümü’ne kayıtlı lisans öğrencilerinin, eğitimlerinin son yarıyılında tekstil işletmelerinde 

mesleki uygulama yapmalarına olanak verilmesi için, Odamız ve Çukurova Üniversitesi 

Rektörlüğü arasında protokol imzalanmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılında Ç.Ü. Tekstil 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri, uygulamalı mühendislik eğitimi ile iş ortamında eğitim-

öğretim olanağına kavuşurken, tekstil sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendis talebi 

karşılanacaktır. 

Ayrıca, 2015 yılında Yüksek Öğretim Kurumu kanalıyla gelen staj talepleri, üyelerimizle 

yapılan yazışmalar sonucu ilgili firmalar tespit edilerek, stajlar üyelerimizin de katkılarıyla 

sürdürülecektir.  

2.8. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Okulu 

KOSGEB’in kendi işini kurmak isteyen yeni girişimci adaylarına sağladığı Girişimcilik 

Kredileri Kapsamındaki “Girişimcilik Eğitimleri” projesi kapsamındaki Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri 2015 yılında Odamız ile KOSGEB arasında imzalanacak protokol 

kapsamında gerçekleştirilecektir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde; kendi işini kurmak 

isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı, işletmelerin başarı düzeylerini 

artırmak amacıyla, genel girişimcilik becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra uygulamalı 

atölye çalışmaları, işletme yönetimi, üretim, pazarlama, finans gibi eğitimler devam 

edecektir.  

Söz konusu eğitimler sonunda katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi 

verilecek olup, iş planının kabul edilmesi koşuluyla KOSGEB’in vereceği 30.000-TL’lik 

kısmı geri ödemesiz, toplamda 100.000-TL tutarında olan yeni girişimci desteğinden 
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yararlanabileceklerdir. Girişimcilik eğitimi mezunlarına iş planı hazırlanması konusunda 

danışmanlık desteği verilecektir. 2015 yılı için, dönemsel olarak 20’şer kişilik hafta içi ve 

hafta sonu grupları halinde, toplam 3 girişimcilik eğitimi planlanmaktadır. 

2.9. İşsizlere Meslek Edindirme Kursları 

İhtiyaç talepleri doğrultusunda belirlenecek alanlara yönelik Türkiye İş Kurumu, 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı kayıtlarında bulunan işsiz vatandaşların bu 

kurslara alınması için ve ayrıca bu kurslara katılabilecek işsiz gönüllülerin; 

 UMEM 

 Aktif istihdam tedbirleri 

 İşkur projeleri 

 Kalkınma Ajansı Projeleri gibi 

değişik projelerde hibe desteği alarak işsizlere yönelik meslek eğitimi kursları yapılarak 

bölgemiz sanayi kuruluşlarına kazandırılacaktır. Düzenlenecek bu kurslara ihtiyacı olan 

sanayi kuruluşları hangi alanda elemana ihtiyacı olduklarını Türkiye İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne talepte bulunarak ve bölgemizde bulunan eğitim kurumları ile koordine 

ederek gerçekleştirirler. 

2.10. Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları 

Odamız Meslek Komitesi Üyesi sektör temsilcilerinin, sanayinin sektörel sorunlarını 

tartıştıkları, görüşlerini oluşturdukları, aynı zamanda bir araya gelerek fikir alışverişinde 

bulundukları ve ayrıca bürokratların, akademisyenlerin ve ilgili tüm kesimlerden 

temsilcilerle bir arada oldukları, Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları, 2015 yılının Nisan 

ve Eylül aylarında gerçekleştirecektir. 

3. ODA MÜŞAVİRLERİ / DANIŞMANLARI 

2014 yılında göreve başlayan Hukuk Müşavirliği, Mali Müşavirliği, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Müşavirliği, Çalışma Müşavirliği ve Yönetim Danışmanı tarafından her bir danışmanın 

kendi alanaında üyelerden gelen soruları cevaplanmaya devam edilecektir. Müşavirlerin 

ve danışmanların mütaala ve yeni çıkarılacak mevzuatla ilgili görüşleri Adana Sanayi 

Odası Gazetesi’nde köşe yazısı olarak yayımlanamya devam edecektir. 
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4. ÇALIŞANLARIN YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI ÇALIŞMALARI 

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde verimlilik artışlarının temelinde insan 

kaynaklarının kalitesi, rasyonel kullanımı ve işgücünün eğitim düzeyi gelmektedir. Yapılan 

tüm araştırmalar ve incelemelerde eğitimin katkısının önemli olduğu ortaya konulmakta, 

işgücünün eğitim yoluyla kalitesinin iyileştirilmesi ve çalışanların aynı hedefe 

odaklanmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yetkinliklerinin artırılması 

için eğitimler planlanacaktır. Eğitimler, Odamız tarafından düzenlenen iç eğitimler temel 

alınmak üzere Oda dışında düzenlenen eğitimlere de katılım şeklinde planlanmaktadır. 

4.1. Çalışan Memnuniyet ve Motivasyonun Artırılması 

İş yeri memnuniyet anketleri ile çalışanların verimliliğini ve iş tatminini azaltan etmenler 

ortaya çıkartılarak bu etmenlerle ilgili çözümler aranacak ve iyileştirme yönünde 

çalışılacaktır. 

5. PROJELER 

Avrupa Birliği Programları, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Çukurova Kalkınma Ajansı ve 

benzeri kuruluşlarla ortak geliştirilen projelerin artırılması, bu projelerin yanısıra sosyal 

sorumluluk projeleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Adana Sanayisinin üretimden gelen 

gücünün dışa açılması ve ihracatın artırılması amacıyla potansiyel sektörlerde ilgili 

Komitelerimizle beraber Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-

GE) projeleri yapılacaktır. Projeler kapsamında yurtdışı heyetler, alım heyetleri, fuar 

ziyaretleri ve eğitimler düzenlenecektir. 

5.1. UR-GE Projeleri 

2015 yılında Odamız tarafından, 17. Grup Makina İmalat ve Taahhüt Sanayi sektörünü 

kapsayan UR-GE çalışmalarında yeterli sayıda firmanın bir araya gelmesi ile çalışmalara 

başlanacaktır.  

5.2. Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 

Türkiye’nin enerji üssü Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yatırımcı rehberi projesinin 

süresi 3 ay olup; bütçesi 85 Bin TL.’dir. 

Faaliyet Türkiye’nin İLK Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak planlanmış olan ve yaklaşık 

13.500 dönümlük bir alana sahip Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 
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gerçekleştirilecek muhtelif yatırımlara ilişkin bir rehber oluşturmayı, Dünya’daki benzer 

örnek bölgeleri inceleyerek deneyimlerinden faydalanmayı, bölgede sinerji yaratacak 

şekilde hangi endüstrilerinin öncelikli yer alması gerektiği hususlarında alternatif 

modellemeler yapmayı, bölgenin Türkiye ekonomisi ve 2023 hedefleri kapsamındaki 

önemi,Bölgede elde edilecek katma değerin il, bölge ve ülke ekonomisine kazandıracağı 

ekonomik katkıların tespit edilmesini hedeflemektedir.  

5.3. T.C. Ekonomi Bakanlığı-Yatırım Desteği 

Odamızın 17. Grup makina imalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik 

uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi destek programı çerçevesinde, “Adana makina 

imalat sektörü ihracat pazarı oluşturma ve geliştirme” projesi 

6. FUARLARA KATILIM 

Odamızca yapılacak çalışmalar ile üyelerimizin talep ve önerileri çerçevesinde, 

üyelerimizin dış pazarlarının geliştirilmesine ve ihracatlarına katkı sağlaması düşünülen 

fuarlar tespit edilerek, üyelerimizin katılımı Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB ve diğer ilgili 

kuruluşların desteği ile teşvik edilerek, fuarlara yönelik ticaret heyeti organizasyonları 

düzenlenecektir. 

7. YABANCI ÜLKELERLE İLGİLİ TOPLANTI VE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 

Ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda, büyükelçilik 

mensupları ve çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri ile karşılıklı olarak görüş 

alışverişinde bulunulacak ve uygun durumlarda işbirliği çalışmaları yapılacaktır. Dışişleri, 

Ekonomi ve ilgili diğer Bakanlıklar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Büyükelçilikler ve 

çeşitli ülke odaları kanalıyla Ülkemizi ziyaret eden işadamları ile Odamız üyeleri arasında 

ilgili sektörlerde ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir. 

8. BİLİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ 

Adana Sanayi Odası, benimsediği Bilişim Teknolojileri Politikası çerçevesinde; 

 Kurumsal yapısını güçlendirmek,  

 Hizmetlerinde verimliliği sağlamak 

 Üyelerine sunduğu hizmetleri elektronik ortama taşıyarak, onların iş süreçlerinde 

bilgi ve iletişim teknolojilerini kulanım seviyesini artırmak,  
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dolayısıyla üyelerinin bilişim teknolojilerindeki gelişmelere uzak kalmamalarını sağlayarak, 

küreselleşen dünyada rekabet avantajını yakalamalarına yardımcı olmak amacıyla 

geliştirmiş olduğu bilişim projesinin Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye 

layık görülmesinden sonra, proje sürecini en iyi biçime yönetmiştir.  

Bu süreç içerisinde, odanın ihtiyacı olan yazılım, donanım ve iletişim ihtiyaçları 

belirlenmiş, bu tespitler çerçevesinde en uygun Teknik Şartname hazırlanarak ihale süreci 

gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Ajansı ile iyi bir işbirliği içerisinde yürütülen bu süreç 

sonunda, ihaleyi kazanan şirket çalışmalarına başlamıştır. Öncelikle, satın alınan 

donanımın kurulumu gerçekleştirilmiş ve iletişim altyapısı güçlendirilmiştir. Yazılım ile ilgili 

olan süreç planlandığı biçimde devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde yazılımın %40’lık 

bölümü (personel, bordro, meslek komitesi, üyelik, iş makinası, dijital arşiv, web, ….) 

bitirilip kullanıma hazır hale getirilmiştir. Geri kalan %60’lık bölüm ise 2015 yılının ortasına 

kadar sonlandırılarak kullanıma sunulacaktır. 

9. ODA BİRİM FAALİYETLERİ 

9.1. Kapasite Raporu  

2015 yılı içerisinde de mevcut ve yeni kayıt olacak üyelerimizden gelecek taleplerin en 

kısa zamanda karşılanması ve mevcut belgelerle ilgili, revize, suret tasdiki, yenileme ve 

iptal işlemlerinin artırılarak devam ettirilmesi ve toplam 440 firmaya kapasite raporu 

düzenlenerek 190.000-TL gelir hedeflenmektedir. Bu amaçla kapasite raporu süresi 

dolan veya henüz kapasite raporu çıkarmamış üyelere faks, mail ve posta yolu ile 

bilgilendirme ve uyarı faaliyetleri çalışmaları artırılarak devam ettirilecektir. 

Ayrıca, odamızdan kapasite raporu alan tüm firmaların ihtiyacı olan kapasite raporu suret 

işlemlerini noterler yerine odamızdan yapılabileceğine dair bilgilendirme çalışmalarına 

2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da devam edilecek olup bu kapsamda 93.500 TL 

gelir hedeflenmektedir. 

9.2. Yatırım Teşvik Belgeleri 

2001 yılından itibaren,  Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla, 1.000.000 TL ile 10.000.000 TL 

arasındaki imalat ve tarımsal imalat sanayi sektörlerindeki yatırımlar için yatırım teşvik 

belgeleri düzenleme yetkisi Sanayi Odalarına verilmiş olup bu çalışma halen devam 

etmektedir. 
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2015 yılında da Adana ili sınırları içerisinde bölgesel ve genel teşvik sistemi kapsamında 

yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların talepleri, Odamız tarafından en kısa zamanda 

değerlendirilip uygun başvurulara yatırım teşvik belgesi verilmeye devam edilecektir.  

2015 yılında teşvik belgesi işlemlerinden ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde toplam 1.000-

TL gelir hedeflenmektedir. 

9.3. Ekspertiz Raporları 

2014 yılında Oda çalışma alanı içerisinde olmak şartı ile Odamız üyelerinden ve üye 

olmayan diğer firmalardan gelen ekspertiz raporu talepleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

hazırlanarak en kısa zamanda sonuçlandırılmıştır. 

2015 yılında da Odamız çalışma alanı içerisindeki tüm firmaların talepleri Odamız 

tarafından en kısa zamanda değerlendirilip uygun başvurulara ekspertiz raporu verilmeye 

devam edilecektir. 2015 yılında da 294 adet rapor düzenlenerek, ekspertiz raporları 

işlemlerinden toplam 142.500-TL gelir hedeflenmektedir.  

9.4. İmalat Yeterlik Belgesi 

Odamız tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, her türlü madde, mamul veya 

mahsulün imal edildiği ve ambalajlandığı yerlerin, arazi, bina, tesis, personel, makine-

teçhizat, araç-gereç, kalite kontrol imkanları vb. üretimi etkileyen unsurlar yönünden 

yeterliliğini belirlemek amacıyla hazırlanan bir belgedir. 

2015 yılında da firmaların özellikle kamu ihaleleri ile yurt içi ticari işlemlerinde ihtiyaç 

duyduğu imalat yeterlik belgesi talebi başvuruları en kısa zamanda değerlendirilip, uygun 

olanlara imalat yeterlik belgesi verilmeye devam edilecek olup, 21 adet belge 

düzenlenmesi karşılığında toplam 11.500-TL gelir hedeflenmektedir. 

9.5. Yerli Malı Belgesi 

Kamu ihalelerinde yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan 

yerli malı belgesini düzenleme yetkisi 2003 yılından itibaren Sanayi Odalarına verilmiş 

olup, 2015 yılında da üyelerimizin ihalelerde fiyat avantajından yararlanması amacıyla, 50 

adet belge düzenlenmesi karşılığında toplam 25.500- TL gelir elde edilmesi 

hedeflenmektedir.  
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9.6. Sanayi Sicil Belgesi  

Bilindiği üzere, sanayici olan ve sanayi sicil belgesine sahip işletmeler elektriği diğer 

işletmelere göre %30 daha ucuz kullanmaktadır. Bu nedenle 2014 yılında Odamıza kaydı 

olmayan ve bu haktan yararlanmayan küçük sanayicilerin Odamıza kayıt olmaları 

sağlanarak bu haktan yararlanmaları yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Odamız tarafından 2015 yılında ilimizde faaliyet gösterip sanayi sicil belgesine sahip olan 

firma bilgileri listesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan temin edilerek;  

1- Çalışan sayısı ve üretim durumuna göre Odamıza üye olabileceklerin odaya kaydının 

isteğe bağlı veya resen kaydının sağlanması, 

2- Odamız üyesi olup sanayi sicil belgesi olmayan firmaların sanayi sicil belgesi 

alabilecekleri uyarmak suretiyle (inş müteaahhitleri vb.hariç) hatırlatma çalışmaları 

yapılacaktır. 

9.7. İş Makinaları Tescili  

2014 yılı içerisinde ilimizde trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş 

makinelerinin Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescilinin yapılması mevcut iş 

makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi amacıyla yürütülen 

çalışmalara 2015 yılında da devam edilecektir.  

Odamız tarafından iş makinesi tescil işlemleri yeni üyelerin katılımı ile artırılarak devam 

edilecek olup, üyelerimize gerekli duyuruların yapılması suretiyle toplam 20 adet iş 

makinesinin tescil işleminin sonuçlandırılması ile toplam 4.000- TL gelir elde edilmesi 

hedeflenmektedir. 

9.8. Türk Malı Belgesi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye 

Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları 

Çerçeve Anlaşması kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, 

tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış 

addolunduğunu belgeleyen Türk Malı Belgesi Odamızca verilmeye başlanmıştır. 
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2015 Yılı içerisinde Türk Malı Belgesinden 10 adet belge düzenlenmesi karşılığında 

toplam 2.500- TL gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.  

9.9. Üye Aidat Tahsilat Çalışmaları  

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; geçmiş yıllarda aidatını ödemeyen üyelerden askıya 

alınanlar veya alınacak olanların askı sürecinden çıkarılması ve üyeliklerinin devamının 

sağlanması amacıyla, ödenmeyen aidatların tahsilatı için uyarı, arama ve hatırlatma 

faaliyetlerine 2015 yılında da devam edilerek yıllık ve munzam aidat ile geçmiş yıl 

ödenmeyen aidatların tahsilatından toplam 1.586.40 TL gelir hedeflenmektedir. 

9.10. Üye Bilgileri Güncelleme Çalışmaları  

01 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesi çerçevesinde, sms ve e-mail bilgisi olmayan 

üyelere form gönderildi, geri dönüş yapmayan üyeler Oda stajerleri tarafından telefon ile 

arandı, telefon ile ulaşılamayan üyelerin adreslerine gidilerek firma bilgileri alındı.  

Her yıl düzenli olarak yapılan üye adres, bilgi güncellenmesi çalışmalarına 2015 yılında 

da devam edilecektir. Bu güncelleme işlemleriyle ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Ortak Veri Tabanına Odamız üye sicil bilgilerinin girilmesi ve güncellemelerin 

yapılması sürdürülecektir. 

2015 yılı içerisinde üyelerimiz ziyaret edilerek, bilgilerinin güncellenmesi, ulaşılmayan 

üyelerimizin varsa yeni adresleri tespit edilerek, tüm üyelerin ürün bilgilerinin web 

sayfamızda yer alması sağlanacaktır.  

9.11. İhracat Belgeleri Onayları  

Odamız tarafından 2013 yılı içerisinde üye firmaların ihracatla ilgili olarak düzenledikleri 

Menşe Şahadetnamesi (ABC), Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), A.TR Dolaşım 

Belgesi ve EUR.1 Dolaşım Sertifikasından oluşan evraklar usulüne uygun olarak 

doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek onaylanmıştır.   

2015 yılında da onay işlemlerini diğer odalara yaptıran firmalar tespit edilerek, odamıza 

yönlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Bunun yanı sıra yeni üyelerin de katılımı 

ile elde edilecek gelirin artması hedeflenmektedir. 
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10. MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI  

2015 yılında yapılması planlanan Oda seçimleri sonucunda seçilen Odamız Meslek 

Komiteleri temsilcilerince sektörel faaliyetlerine ilişkin görüş, talep, sorun ve çözüm 

önerileri önceki dönemlerde olduğu gibi devam edecek olup 5174 sayılı Kanun 

kapsamında yılda 2 kez gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları 2015 yılında 

da düzenlenmeye devam edilecek ve toplantı sonuçlarından elde edilen raporlar ışığında 

doğrudan Başbakan, ilgili Bakanlar ile bürokratlara iletilecektir. 

Meslek komitesi üyeleri tarafından alınan fire zayiat oranları ile ilgili kararların Odamız 

kurumsal www.adaso.org.tr web sitesinde yayımlanması çalışmalarına devam 

edilecektir.  

2015 yılında, Meslek Komite Üyelerinin kendi sektörlerini ilgilendiren sorun ve çözüm 

yollarının üretilmesi ve sektörün gelişimi yönünde kararların alınması yönünde 

çalışmalara azami gayretin gösterilmesi sağlanacaktır.  

Meslek komiteleri ortak toplantılarında komiteler adına seçilecek olan konuşmacıların 

hazırlayacakları sorun, görüş ve önerilerden oluşacak rapor doğrultusunda ilgili kurumlar 

nezdinde çalışmalar yapılması hususu 2015 yılında önemle takip edilecektir. İlgili 

kurumlar ile ayrı ayrı temasa geçilerek sorunların çözümüne yönelik dar kapsamlı ve 

gündemli toplantılar organize edilecektir. 

Ayrıca, Odamız Meslek Komite toplantılarının düzenli olarak yapılması organize edilerek, 

alınan kararların tüm üyelere duyurulması ve arşiv çalışmalarının yürütülmesi 

faaliyetlerine 2015 yılında da sürdürülecektir. 

11. FİNANSAL KAYNAK TEMİNİ ÇALIŞMALARI  

Üyelerimize cazip imkanlarla finansman temini sağlanması amacıyla 2015 yılında, 

üyelerimizin uygun şartlarda düşük maliyetli finansal kaynaklar bulabilmesi için başta 

bankalar olmak üzere, sanayicimize destek verecek tüm finans kurumları ile görüşülerek, 

yapılacak protokoller ile üyelerimize bu hizmetlerin sunulmasına devam edilecektir. 

Bunun dışında 2013 yılında hibeye hak kazanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile 

Odamız koordinatörlüğünde yürütülen ve toplam bütçesi 266.860.000,00 TL olan, ADASO 

Üyelerine Online Hizmet Verilmesi Projesi’ne 2015 yılı içersinde de devam edilecektir. 

http://www.adaso.org.tr/
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Proje kapsamında Çukurova Kalkınma ajansından 200.145,00 TL hibe desteği 

alınmaktadır. Faaliyetler kapsamında Odamız teknik altyapısının güçlendirilmesi ve iş 

akışının online hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi için büyük öneme sahip Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 

Bölgesi’ne yönelik fizibilite raporu oluşturulacak, dünyadaki iyi örnekler araştırılarak, 

Bölgeye uygun yatırımlara ilişkim bir rehber hazırlanacaktır. Bu çalışma için 11 Aralık 

2014 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği’ne başvuruda 

bulunulmuştur. Proje bütçesi 85.000 TL. olan projenin desteğe hak kazanması sonucu 

2015 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 

2015 yılı süresince, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı, KOSGEB, 

AB Sivil Toplum Diyaloğu vb hibe programlarından uygun olanlara başvuru yapılması 

sağlanarak Oda’ya kazandırılan hibe desteklerinin artması sağlanacaktır. 

12. ATIK GERİ DÖNÜŞÜM BORSASI 

Odamız bünyesinde kurulan Atık Geri Dönüşüm Borsası, işletmelerde üretim sonucu 

ortaya çıkan atıkların geri kazanılmasını, daha fazla ikincil hammadde olarak 

değerlendirilmesini ve pahalı bertaraf giderlerinden tasarruf edilmesini sağlayan bir 

aracılık sistemidir.  2014    yılında, Odamız aracılığı ile talep ve arzlar kaydedilmiş olup 

ilgili firmaların görüştürülmesi sağlanmıştır. 

Atık Borsamızın, atıkları kaynağında en az seviyeye indirmek, geri dönüşümünü ve 

yeniden kullanımını sağlamak ve sanayicimizin çevre dostu üretime ve ürüne yönelmesini 

teşvik etmek amacıyla, geliştirilmesi için 15 günde bir yayınlanan Oda Gazetesinde  

tanıtım faaliyetlerine 2015 yılında da devam edilecektir.  

13. ÜYELERE YÖNELİK SOSYAL FAALİYETLER 

Odamız tarafından, üyelerimizin birbirlerini tanımaları, ilişkilerin geliştirilmesi, 

işbirliği köprüsü kurulması ve yoğun iş temposundan uzaklaştırılmaları amacıyla 

akademisyen-sanayici ortak arayış toplantılar ile geniş katılımlı eğitim ve kaynaşma 

gezileri düzenlenmesi, çalışanlara yönelik inovasyon bilgilendirme toplantısı yapılması, 

tiyatro, konser, kahvaltı ve yemek organizasyonları gibi etkinlikler düzenlenecektir.  

Ayrıca;  
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 Tekstil ve Gıda Meslek grubundaki firmalar için hazırlanan üye kataloğu çalışmaları 

diğer sektörler için de gerçekleştirlecektir. 

 Adana Sanayi Odası ile Çukurova Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite 

işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının 

artırılması amacıyla başlatılan görüşmeler 2015 yılında da devam edecektir. 

 Üç aylık dönemlerle yılda dört kez yapılan ekonomik durum tespit anket çalışması 

Oda üyelerinin ankete konu olan 3 aylık dönemde üretim, iç satış, dış satış, yeni 

siparişler, istihdam, finansman gibi konulardaki durumlarını ve bu konulardaki bir 

sonraki altı aylık döneme ilişkin beklentilerini tespit etmeye amaçlamaktadır. Bu 

çalışmalar 2015 yılında da devam edecektir.  

Faaliyet ve hizmetlerimizin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik personel önerilerinin 

tartışılacağı değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. 

14. ADANA SANAYİ ODASI GAZETESİ 

Oda faaliyetlerinin duyurulmasına, üyelerimizin ve Adana sanayisinin tanıtımına yönelik 

haberleri içeren gazetemiz 15 günde bir basılmakta, üyelerimize, ülke ve kent protokolü 

ile Dış Ticaret Ataşeliklerimize ücretsiz ulaştırılmaktadır. Ayrıca, gazetemiz internet 

ortamında da güncel olarak yayımlanarak üyelerimizin ve kamuoyunun kullanımına 

sunulmaktadır.  

 Gazetemiz 2015 yılında aynı kalite ve hizmet anlayışıyla üyelerimize hizmet vermeye 

devam edecektir. Gazetede tanıtımı yapılan firmalardan, şirketlerden, kurum ve 

kuruluşlardan reklam-ilan alınması çalışmalarına önem verilecektir. 

15. ÜYELERLE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 

2014 yılında yapılan çalışma ile faal 1605 üyenin %90’ının iletişim bilgileri güncellenmiştir. 

Odamızın bilgi teknolojileri altyapısı güçlendirilerek üyelerimizle zamanında, hızlı ve 

kaliteli iletişim sağlanması amacıyla, 2015 yılında da üye bilgilerinin %100’ünün 

güncellenmesi hedeflenmektedir. 

16. ADASO 2014 YILI KALİTE FAALİYETLERİ 

Hizmetlerin kalitesinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamanın yegâne yolunun 

“kurumsallaşmak” olduğunun bilinciyle; 2007 yılından bu yana ISO 9001 Toplam Kalite 
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Yönetim Sisteminin gerekliliklerini uygulayan odamızın yeni yönetimi, üyelere en iyi 

hizmeti sunmak ve Adana’nın kalkınmasında üstlendiği rol çerçevesinde, dünyadaki 

değişime ayak uydurmak amacıyla, yönetim anlayışını klasik yönetim anlayışından 

çağdaş yönetim anlayışı olan “Yönetişim” kavramına dönüştürmeyi hedeflemiştir. 

Öncelikle, Organizasyonel yapısını iyileştiren odamız, Kurumsallaşmayı daha sağlam 

temellere oturtmak için, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini, odamızın yapısına 

uygun hale getirecek yeniden tasarım çalışmalarını başlatmıştır.  

Bu süreçte, odanın ana ve alt süreçleri, temel prosedürleri ve ilgili talimatlar belirlenerek, 

uygun dokümantasyon oluşturma çalışmaları devam etmektedir.  

2015 yılının ilk ayları itibariyle, odamızın işleyişine uygun yeni tasarımıyla ISO9001 

Toplam Kalite Yönetim Sisteminin uygulamaya konması hedeflenmektedir. 

Odamız, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde oluşturacağı 

dokümantasyonu, tümüyle internet ortamında, Belge Yönetimi mantığı ile oluşturmayı 

hedeflemiş, yürütülen Bilişim Projesinde de bunu uygulanabilir kılacak yöntemleri 

belirlemiştir. 

17. ADASO 2014 YILI AKREDİTASYON FAALİYETLERİ 

2000 yılından buyana, ülkemizdeki oda ve borsaların hizmet kalitelerini artırmak ve 

çağdaş oda/borsacılık faaliyetleri yürütmelerini sağlamak amacıyla, TOBB tarafından 

yürütülen “TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi”ne odamız 2007 yılında entegre 

olmuştur. 

Aslen; oda ve borsaların, sadece kamunun verdiği görevleri yerine getiren bir kurum 

olmaktan öte; üyelerinin sorunlarını çözen, ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren hizmetleri 

de üretmesi gerektiğini ortaya koyan ve bunun için de oda ve borsalarımızda köklü bir 

zihniyet ve anlayış değişimini sağlamaya çalışan bir yaklaşım olan, Akreditasyon 

Sisteminin felsefesi odamızın yeni yönetimi tarafından da benimsenmiştir. 

Bu çerçevede öncelikle odamızın 2014-2017 dönemine ait Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

Bu plan odamızı bulunduğu konumdan, “Bölgesel Kalkınma için Politika üreten ve Strateji 

geliştiren, lider bir oda olma” konumuna taşıyacak yol haritasını ortaya koymaktadır. 
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Odamızın yeni yönetimi; Akreditasyon Sistemini, “Akredite Odalar Networküne” dâhil 

olmaya yönelik bir amaç olarak görmekten ziyade, “Üyelerine ve Bölgesel Kalkınmaya 

Hizmet Etmek” yolunda önemli bir araç olarak tanımlamakta ve politikalarını bu çerçevede 

belirlemektedir. 

Odamızın 2015 yılından sonraki tüm hizmetleri, bu anlayış içerisinde belirlenecek ve 

sürekli iyileştirmeye açık hale getirilecektir. 

18. ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

Odamız, Çukurova Üniversitesi ve paydaş sanayicilerin girişimleri ile kurulan Adana 

Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi’nin sanayi ile üniversite işbirliğinin 

geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının AR-GE taleplerini karşılamaya yönelik proje ve 

faaliyetlerinde işbirliğimiz ve desteğimiz devam edecektir. 

19. KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ  

Adana Sanayi Odası, ilin ve sanayinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla her platformda, 

Oda ve Borsalar, Meslek Odaları, sivil toplum örgütleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile 

verimli çalışma ve işbirliği faaliyetlerine devam edilecektir.   

Küreselleşme ile birlikte büyük önem arz eden bilginin kullanımında üyelerimizin 

payının arttırılması ve sanayimizle ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla (Çukurova 

Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TSE, İŞKUR Danışmanlık Şirketleri gibi) birlikte bölge 

üniversitelerimiz ile işbirliği içinde tespit edilen konularda ortak organizasyonlara ve 

çalışmalara devam edecektir.  

20. SEKTÖREL SANAYİ SİTELERİ 

2015 yılında, Adana merkezinde dağınık vaziyette faaliyetlerine devam eden küçük ve 

orta ölçekli sanayi kuruluşları için şehir merkezi dışında altyapısı tamamlanmış sektörel 

sanayi siteleri kurulması çalışmaları sürdürülecektir.   

Özellikle plastik, makine ve yedek parça, mobilya iskeleti, matbaa,  otomotiv tamir 

bakım sektörlerinde faaliyet gösteren sanayicilerin yer alacağı küçük sanayi sitelerinin 

oluşturulması için diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile işbirliği çalışmalarına 2015 yılında 

da devam edilecektir. 

 


