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10. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

Odamız 10. Meslek Komitesinde yer alan ve baharat, kahve, kakao ve içeceklerin imalatı
ile İşlenmiş Kuruyemiş toptan-perakende ticareti yapan üyelerimizin sektörleriyle ilgili
sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 7 Mart 2014
tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 34 komite
üyesi katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Hasan Hüseyin Karapınar



Mehmet Çiğdem

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Murat Top: Komite Başkanı



Tahir Başmumcu: Komite üyesi

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: K Belgeli Araçlarda Satış Sonrası Yaşanan Sıkıntılar ve Odaların K Belgesi
Hizmetlerini Vermemesi
Açıklama: K Belgeli bir ticari araç satıldıktan sonra K Belgesinden düşürülmediğinde cezai
müeyyide uygulanmaktadır.
Diğer yandan K Belgesinin eskiden olduğu gibi Odalar tarafından verilmemesi dolayısıyla K
Yetki Belgesi ile ilgili işlemleri Ankara’da yaptırmak durumunda kalan K Türü Yetki Belge
sahipleri maddi olarak ve zaman yönünden zor durumda kalmaktadırlar.
Çözüm önerileri:
Noter aracılığı ile satılan ticari araçları Firmalar, K Belgesinden düşürtmek zorundadır.
Satmış olduğu aracı 60 gün içerisinde K Belgesinden düşürtmeyen firmalara cezai müeyyide
uygulanmaktadır. Sebebi ise: Ulaştırma Bakanlığı ile Noterler arasında online bir bağlantı
kurulamadığından

satılan

ticari

araç

otomatik

olarak

firmanın

K

Belgesinden

düşürülememektedir. Konu ile alakalı olarak Noterler ile Ulaştırma Bakanlığı arasında bir
koordinasyon kurulmak sureti ile satılan araçların otomatik olarak, kayıtlı olduğu K
Belgesinden düşmesi noktasında Odamız bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunmuştur.
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Diğer soru ile ilgili olarak; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan bir protokolden çerçevesinde daha önce K Yetki
Belgeleri Konya Ticaret Odası tarafından veriliyordu. Fakat Anayasa Mahkemesi Odaların K
Yetki Belgesi vermesi ile alakalı bu yönetmeliği iptal etmiştir. Şu anda Odaların K Yetki Belgesi
hizmeti vermeleri mümkün değildir.
Ancak yeni çıkan “Torba Yasa” da Odaların K Yetki Belgesi hizmeti vermesi ile alakalı yeni
bir düzenleme yapılmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği arasında protokolün imzalanması beklenmektedir. Bu protokol imzalandığında
Odamız tekrar K Türü Yetki Belgesi ile alakalı hizmetleri vermeye devam edecektir.
Sorun 2: İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Sıkıntılar
Açıklama:
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hizmet veren firmalar arasında ciddi fiyat farklılıkları vardır.
Bu durum firmalarımızın sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Öncelikle kanunların yürürlüğe girme tarihi takip edilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile
yaşanan problemler hakkında Odamız danışmanlarından elektronik ortamda ya da bizzat
destek alınabilmektedir.
Sorun 3: Yeni Kanun Ve Yönetmeliklerin Takip Edilememesi
Açıklama:
Son zamanlarda AB Uyum Yasaları gereği Hükümet tarafından çıkan tüm kanun ve
yönetmeliklerdeki uygulamaları yerine getirmeyen firmalara ciddi cezai müeyyideler
getirilmiş olup; firmalar yeni çıkan kanunları takip etmekte zorlanmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Bu konuda Odamız tarafından bir çalışma başlatılmış olup, üyelerimizi ilgilendiren
kanunlar ve yönetmelikler özet ve anlaşılacak şekilde Odamız web sayfasından
yayınlanacaktır.
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Sorun 4: Sağlık Bakanlığı Ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çıkaracakları Yeni
Düzenlemelerde Sektör Temsilcilerinin Bulunmaması
Açıklama: Bakanlıkların çıkarmış olduğu bazı düzenlemelerin uygulanması neredeyse
imkânsızdır ve dünyanın hiçbir yerinde de uygulanması mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla sektörle alakalı çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerde sektör temsilcilerinin
görüşlerinin alınması büyük önem taşımaktadır.
KTO Tarafından Sorunun Çözümüne Yönelik Daha Önce Yapılan Girişimler:
Bakanlık komisyonlarındaki temsille alakalı ilgili bakanlıklara gerekli yazılar yazılmıştır.
Konuyla alakalı cevap beklenmektedir.
Sorun 5: Toptan Gıdada Kredi Kartına Taksit Uygulamasının Kaldırılması
Açıklama: Kredi kartlarında yapılan yeni düzenleme ile toptan ve perakende gıda
ticaretinde taksit uygulaması kaldırılmıştır. Mevcut çek yasası da göz önünde
bulundurulduğunda toptan dağıtım firmaları çek, senet ve nakit para tahsilatı yapmakta
zorlanmaktadır. Toptan gıda dağıtım firmaları nihai tüketiciye hitap etmediğinden, toptan
gıda ticaretinde kredi kartına sınırlı (4-5) taksit uygulamasının devam etmesi, sektörün
geleceği açısından önem arz etmektedir.
Çözüm Önerileri:
Odamız tarafından konu ile alakalı bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Sorun 6: Bazı Bankaların Gıda Sektörüne Taksit Yapmaya Devam Etmesi
Açıklama:
1 Şubat 2014 itibariyle gıda sektöründe taksitlendirmenin kalkmasına rağmen, bazı
bankalar kredi kartlarına taksit yapmaya devam etmektedir. Bu gibi durumlarda cezai
müeyyide olup olmadığı ve varsa cezai yaptırımın bankalara mı yoksa mükelleflere mi
uygulanacağı sorulmuştur.
Çözüm Önerileri:
Bu konu ile ilgili ivedilikle araştırma yapılması kararlaştırılmıştır.
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Sorun 7: Çek senet kanunu ile ilgili sıkıntılar
Açıklama: Çek ve senetlerde hapis cezasının kaldırılması, çek ve senetlerin tahsilatını
güçleştirmiş, ayrıca çek ve senedin itibarsızlaşmasına neden olmuştur.
KTO Tarafından Sorunun Çözümüne Yönelik Daha Önce Yapılan Girişimler:
Konu ile ilgili Odamız gerekli girişimlerde bulunmuştur Ancak şu ana kadar olumlu bir
sonuç elde edilememiştir.
Çözüm Önerileri:
Belli bir limit üzerinde ödenmeyen çek ve senetlere caydırıcı müeyyide getirilmesi
noktasında Odamız tarafından gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Sorun 8: Faturasız Kuruyemiş Satışı Sorunu
Açıklama: Son zamanlarda şehrimizde kaçak olarak (faturasız) kuruyemiş satışları hız
kazanmış olup, faturasız piyasaya sürülen kuruyemişler sektörde hâksiz rekabete neden
olmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Faturasız piyasaya sürülen kuruyemişlerin önlenmesi noktasında Odamız, Gelir İdaresi
Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.
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