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12. VE 13. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

Odamız 12 ve 13. Meslek Komitelerinde (Ayakkabı imalatı, toptan ve perakende vb. ) yer
alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları
bulmak

amacıyla

26

Ağustos

2014

tarihinde

Odamızda

bir

istişare

toplantısı

gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 51 komite üyesi katılmıştır.

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri:


Ali Deresoy

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Mustafa Bulmaz



Ali İhtiyar



Ahmet Özkağnıcı

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Derviş Oğuz

: 12. Komite Başkanı



Ramazan Gezginç

: 12. Komite Başkan Yrd.



Hüseyin Ata

: 12. Komite Üyesi



Bekir Çolak

: 13. Komite Başkanı



İsmail Türk

: 13. Komite Üyesi
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12. VE 13. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Konya’nın Kendi Markasını Üretememiş Olması
Açıklama: Aykent Sitesi ve diğer üreticiler olarak Konya’nın bir marka çıkaramaması
üzücüdür. 5 pilot ilde mağazalar kurarak, birlikte adım atmaya başlanabilir.
Çözüm önerileri: Bahsedilen şekilde ortak ürün üretimi ilk aşamada zor olmakla beraber;
sektör firmaları, satın almalarını ve/veya satışlarını birleştirebilirler. Ortak satış veya satın
alma işlemleri yapılabilir. Firmaların bir araya gelmesi, birliğin gücünden faydalanılması
elzemdir.
Sorun 2: Alışveriş Merkezleri Sorunu
Açıklama: 1970-1980’lerde yılda iki defa ve 15’er günlük indirim olur iken artık alışveriş
merkezlerindeki büyük firmalar sürekli indirim reklamları yapmaktadırlar. Rakamlar gerçekçi
olmadığından küçük esnaf için tehlike büyümektedir.
Çözüm Önerileri: Odamız “Alışveriş Merkezleri Yasa Tasarısı”na dair görüşlerini ilgili
Bakanlıklara iletmiştir. Perakende Yasası olarak da bilinen yasa meclis gündemindedir. Yasa
tasarısı içerisinde indirim günlerindeki kısıtlamalar olmakla birlikte, konu hakkında
destekleyici çalışmalar Odamızca yapılacaktır.
Sorun 3: Çek Senet Kanunu İle İlgili Sıkıntılar
Açıklama: Çek ve senetlerde hapis cezasının kaldırılması çek ve senetlerin tahsilatını
güçleştirmiş, ayrıca çek ve senedin itibarsızlaşmasına neden olmuştur. Bankaların
sorumluluğunun artırılması sağlanmalıdır.
Çözüm Önerileri: Konu ile ilgili Odamız gerekli girişimlerde bulunmuştur. Her ne kadar
çek yasası yürürlüğe girdikten sonra resmi istatistiklerde ödenmeyen çek sayısında bir azalma
görülse de; bunun temel nedeni, çekin ödenmemesi halinde caydırıcı bir yaptırım
olmamasından dolayı firmaların çek kullanımını minimum düzeye indirmesidir.
Bu konuda Odamızın görüşü, önceden belirlenecek bir limitin üzerinde (50.000 TL gibi)
ödenmeyen çek ve senetlere caydırıcı müeyyide (hapis cezası) getirilmesidir. Konu ile ilgili
girişimlerimiz devam etmektedir.
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12. VE 13. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Sorun 4: Suriyeli İşçilerin ve Yardım Toplayanların Durumu
Çözüm Önerileri: Bakanlık bu konuyla alakalı bir düzenleme yapmıştır. Pasaportu olan
bütün Suriyeliler gerekli izinler alındığında çalışabilmektedir. Ayrıca işsizlik oranı %6-7’nin
altında olan illerde, toplam istihdamın %10’unu geçmeyecek şekilde, mevcut işçileri de
çıkarmamak kaydıyla, gerekli resmi işlemlerin yapılması ve çalışma izni verilmesi (6 aylık, 1
yıllık gibi süreli olabilir) konusu Odamızca dile getirilmekte ve çalışmalarımız devam
etmektedir.
Sorun 5: Karatay Belediyesi ve Gaznet İle Yaşanan Sıkıntılar
Açıklama: Tadilat ve bina büyütme işlemlerinde Karatay Belediyesi bürokratik ve mali
zorluklar çıkarmaktadır. Aykent sitesine doğalgaz alımında ise Gaznet ile anlaşmazlıklar
yaşanmaktadır.
Çözüm önerileri: Belediye ile ilgili olarak Odamız ve kamuoyu tarafından çalışmalar
devam etmekte. Tüm site için “tek müellif” ve “tek pazarlık” işlemlerinin yetip yetmeyeceği
ile ilgili bir araştırma yapılabilir.
Gaznet ile ilgili konuda ise; doğalgazın üyelere gelişi ile ilgili hüküm tespiti yapılıp, imalat
hükmünde işlem yapılacak olursa merkezi noktalara doğalgaz kutularının getirilmesi sağlanır.
Problem daha küçük parçalara ayrıştırılıp çözümü kolaylaştırılır.
Sorun 4: Konya’dan Yurtdışına ve Yurtdışından Konya’ya Uluslararası Uçuş Olmaması
Çözüm Önerileri: Yeni Hava Terminali yakın zamanda şehrimize hizmet verecektir. Apron
ve terminal sıkıntıları aşılmış olup yapılması gereken son madde askeri pistin kendi atış
alanına yakın bir yere taşınmasıdır.
Mevcut durumda Kopenhag ve Amsterdam’a, Kayseri aktarmalı olmak üzere haftada iki
uçuş yapılmaktadır. Uluslararası uçuşlarda, “doluluk” değerli bir kavramdır. Konya olarak
direk uçuşlar için bir doluluk oluşturmamız önemli bir etkendir.

Etüd-Araştırma Servisi

3

7

12. VE 13. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Sorun 5: Yerli Ayakkabı Üretiminde Azo Kullanımı ve Sıkıntılar
Açıklama: Ayakkabı imalatında “Azo boyar” testi için laboratuvar sıkıntısı çekilmektedir.
Çözüm Önerileri: Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE), laboratuvar kurma ve işletme
faaliyetlerini kendisi yürütmektedir. Gerekli fizibilite çalışması sonucu TSE tarafından
Konya’ya bir laboratuvar yapılması sağlanabilir. Odamız tarafından da gerekli kamuoyu
oluşturma faaliyetleri sürdürülecektir.
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