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Odamız 16. Meslek Komitesinde (Giyim Eşyası İmalatı ve Toptan Ticareti) yer alan sektör 

temsilcileriyle, sektörlerine dair sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları 

bulmak amacıyla 4 Haziran 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 54 komite üyesi katılmıştır.  

 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Ahmet Sezgin 

 Mustafa Bozdam 

 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 İdris Şahin: Komite Başkan Yrd. 

 Mustafa Koçak: Komite Üyesi 

 

 

Toplantıya Dışarıdan Katılan Uzmanlar 

Abdullah Kaleli: KOMEK Şube Müdürü 

Emine Ekinci:    Konya Büyükşehir Kariyer Merkezi Sorumlusu 
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Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

       Sorun 1: Manifaturacıları Temsilen Bir Dernek Olmaması                  

       Açıklama: Mevcut Konya Tekstilciler ve İşadamları Derneği (KOTİAD), manifaturacıları 

temsil etmediğinden, manifaturacılara yönelik bir dernek kurulması istenmektedir.  

 

        Çözüm önerileri: Manifaturacılara yönelik bir dernek kurulabilir veya mevcut KOTİAD’ın 

tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak suretiyle KOTİAD’a manifaturacılar da dâhil edilebilir. 

Odamız bu konuda üstüne düşen görevi yapmaya hazırdır.  

 

      Sorun 2: KTO Üyelerine Düşük Faizli Banka Kredisi İmkânı 

 

Çözüm Önerileri: Bu şekilde düşük faiz içeren teklifler odamıza bankalar tarafından 

verilmektedir. Ancak bankaların üyelerimize yönelik belirlemiş oldukları kredi faiz oranları 

bankalara yapılan bireysel kredi faiz oranlarından daha yüksektir. Yani çoğu teklif reel 

olmamakla birlikte; fayda sağlayacak gibi gözükürken özünde reklam çabası içermektedir. O 

yüzden bu aşamada böyle bir çalışma yapmayı düşünmemekteyiz.  

 

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.   

 

Çözüm Önerileri: Konu ile ilgili Odamız gerekli girişimlerde bulunmuştur. Ancak şu ana 

kadar olumlu bir sonuç elde edilememiştir.  

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 ödenmeyen çek ve 

senetlere caydırıcı müeyyide (hapis cezası) getirilmesidir. Konu ile ilgili girişimlerimiz devam 

etmektedir.  

 

 

 

Sorun 4: Alışveriş Merkezleri Sorunu 
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Açıklama: Alışveriş merkezlerinin şehir içinde hızla çoğalması küçük esnafı bitirecek 

duruma gelmiştir. 

 

Çözüm Önerileri: Bu konuda Odamız “Alışveriş Merkezleri Yasa Tasarısı”na dair 

görüşlerini ilgili Bakanlıklara iletmiştir. Odamızın bu konuda görüşü nettir. Şehir merkezinde 

bulunan mevcut alışveriş merkezlerinin kapatılması veya taşınması söz konusu değildir. 

Ancak şehir merkezindeki mevcut alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan yeni kurulacak büyük alışveriş merkezlerinin ise 

şehir dışında kurulması gerekmektedir. Böylece küçük esnafın ayakta kalması sağlanabilir.  

 

Sorun 5: Kalifiye Eleman Sıkıntısı 

Çözüm Önerileri: Yakın zamanda Konya Ticaret Odası olarak temellerini atacağımız 

Mesleki Eğitim Merkezimiz, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verecektir. Bu sayede 

Konya Ticaret Odası tarafından, kalifiye eleman problemini çözmeye yönelik büyük bir adım 

atılmış olacaktır. 

Bunun dışında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin KOMEK ve Kariyer Merkezi bu konuda 

firmalara destek olacaktır. 

 

Sorun 6: Suriyeli İşçilerin Durumu 

Açıklama: İşverenler şehrimizde bulunan Suriyeli iş gücünden yasal sıkıntılardan dolayı 

yeterince faydalanamamaktadır. 

Çözüm Önerileri: Bakanlık bu konuyla alakalı bir düzenleme yapmıştır. Artık pasaportu 

olan bütün Suriyeliler gerekli izinler alındığında çalışabilmektedir. Pasaportsuz olarak 

ülkemize giriş yapan Suriyeliler için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma 

yapmaktadır. Yakın zamanda bununla ilgili gelişmeler duyurulacaktır. 

        

       Sorun 7: Konya’nın Teşviklerden Yararlanamaması 

        

       Çözüm Önerileri: Yeni teşvik sistemiyle il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. İlimiz 

2. bölgede yer almaktadır. Konya’nın çevresindeki bazı illerin 5. bölgede yer alması ilimiz 

açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Oda olarak konu ile alakalı gerekli girişimlerde 

bulunmaktayız. Düşüncemiz, il bazında lokomotif görevi yapan sektörlere devlet tarafından 

teşvik verilmesidir.  
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      Sorun 8: Hava Ulaşımı ile İlgili Yaşanan Sıkıntılar  

Çözüm Önerileri:  Oda olarak İzmir – Konya – Güneydoğu, İzmir – Konya – Doğu Anadolu 

ve İzmir – Konya – Karadeniz şeklinde aktarmalı uçak seferleri yapılması noktasında hava yolu 

işletmeciliği yapan bazı şirketlerle görüşmelerimiz devam etmektedir.  Diğer yandan oda 

olarak Konya’dan İstanbul Yeşilköy Havaalanına seferlerin artırılması noktasında 

girişimlerimiz devam etmektedir.  

 

Bunların dışında üyelerimiz,  Odamızdan şu taleplerde bulunmuştur: 

 

 Çek tarihinde sınırlandırma yapılmalıdır.  

 İhracatın geliştirilmesi noktasında odamız eğitimler ve imkânlar sunmalıdır. 

 Emekli çalışanların maaşlarında yapılan kesintiler engellenmesi konusunda Oda 

girişimde bulunmalıdır. 

 Sanayide elektrik ve su çok pahalı kullanılmaktadır. Ayrıca SGK maliyeti çok 

yüksektir.  Bu noktada Oda girişimlerde bulunmalıdır. 

 

Ayrıca yakın zamanda KOMEK ve Kariyer Merkezi sorumlularının hazır bulunduğu ve 

Tekstil Sektör temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 


