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11. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 11. Meslek Komitesinde (Süt, Süt Ürünleri, Çikolata, Şekerleme, Hazır Yemek ve
Diğer Gıda Ürünlerinin İmalatı) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları
dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 15 Mart 2016 tarihinde Odamızda
bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 11.
komiteden toplam 50 üye katılmıştır.
Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 49.su
yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 59’u ile görüşmeler
tamamlanmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:
 Ahmet Arıcı
: Meclis Başkanı
 Fatih Tatlısumak
: Meclis Üyesi
Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:
 Mehmet Babacan
: Komite Başkanı
 Süleyman Salur
: Komite Üyesi
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Son yıllardaki mali sıkıntılara ilave olarak Şeker Kurumu, SGK, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı gibi devlet kurumlarının rutin dışı sürekli denetimleri ile karşı
karşıyayız.
Çözüm Önerileri/Görüş: Bu konuda bütün sektörlerde üyelerimizin sıkıntıları
bulunmakta. Gerek SGK denetimleri gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki denetimler
Konya’da çok sık yapılıyor. Ceza amaçlı denetimden ziyade eğitim amaçlı ziyaretlerin
gerçekleştirilmesini istiyoruz. Üyelerimizin taleplerini ilgili mercilere sürekli iletiyoruz. Konya
Ticaret Odası olarak denetimlerin hafifletilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Soru/Sorun 2: Mevlana Şekerine yönelik “Coğrafi İşaret” tescili alınmasındaki son
durum nedir?
Çözüm Önerileri/Görüş: Mevlana Şekerinin tescillenmesi noktasında son yıllarda Konya
Ticaret Odası olarak ciddi çalışmalar yaptık ve büyük mesafeler kat ettik.

Türk Patent

Enstitüsüne başvuru yapılmış ve gerekli evraklar gönderilmiştir. Şu anki süreçte ise Mevlana
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veya diğer adıyla Peynir Şekerine ait yazılmış olan bilimsel makaleler ve 20. yüzyılın ilk
dönemine ait bulgular taranmaktadır. Çalışmalar tamamlandığında başta bu sektördekiler
olmak üzere tüm üyelerimize bilgi verilecektir.
Soru/Sorun 3: Eleman bulmada zorlanıyoruz. Suriyeli işçi çalıştırma konusunda son
durum nedir?
Çözüm Önerileri/Görüş: Yabancı işçi çalıştırma izninde, mevcut çalışan sayısının yüzde
10’unu geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Eleman eksikliği fazla olan sektörler
İŞKUR’dan eleman talep edecekler, ihtiyacı karşılanamayan durumlar için o sektördeki yüzde
10 barajı yükseltilerek yabancı işçi çalıştırabilmenin önü açılacaktır. Yönetmelikteki son
düzenleme web sayfamızda yayınlanmış ve üyelerimize e-posta ile de ayrıca bildirilmiştir.
Adımlar takip edilerek işçi alımı gerçekleştirilebilir.
Soru/Sorun 4: “Çek Yasası” sonucu hapis cezasının kalkması ile birlikte esnaf şu anda
çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Konu ile alakalı son durum nedir?
Çözüm Önerileri/Görüş: Çek yasası ilk çıktığında konunun ehemmiyeti ticaret erbabı
tarafından çok fazla anlaşılamadı. Ancak bugünlerde birçok oda ve borsa dâhil olmak iş âlemi
hemfikirler. Karşılıksız çek kullanımı, 2014’e kıyasla 2015 yılında %37 arttı ve 2016 yılında da
bu oran artmaya devam ediyor.
Çek, özellikle taammüden ödenmiyorsa ödemeyen kişi ceza-i yaptırım ile karşı karşıya
bırakılmalıdır. Burada önemli olan husus, ödeme limitleri gibi kıstasların belirlenmesidir. Oda
olarak; “çek ödememe”nin ekonomik suç değil sahtekârlık suçu olduğunu düşünüyoruz ve
ona göre cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Gümrüklerde yapılan ürün analizlerinin, her konteynerden numune alınarak yapılması
yerine önceki yıllarda olduğu gibi yılda bir yapılması (Vakit ve nakit kaybı oluyor),



Ürün tahlilleri farklı yerlerde yapıldığında sonuçları da farklı çıkıyor. Ürün tahlil
sonuçlarına itiraz edilebilecek bir muhatap bulunamaması,



Mersin Gümrüğünde üç ayı bulan şeker beyannameleri kapanma süresinin diğer
gümrüklerde olduğu gibi bir aya çekilmesi,
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Şeker Kurumu’nun tahsisat belgelerinin süresini uzatması veya direk olarak şeker
ithalatının serbest bırakılması,



İthalat işlemlerinde sertifika ve numune alımlarında sıkıntılar yaşıyoruz, yanlış
analizlerin önlenmesi ve aynı sertifikaların tekrar tekrar istenmemesi,



Susamda “gözetim bedeli” gümrükte 1700 dolar, mahsul ise 800-1000 dolar civarında.
İthalatın ihracatı karşılama oranına göre mukayese edilen değerlerdeki sorunların
çözülmesi, kotaların tekrar belirlenmesi,



Glikoz teminine yönelik devletin koyduğu kota, sektörün çok fazla büyümesi
nedeniyle yeterli olmamaktadır. Avrupa’da glikoz, kotaya tabi değildir. Türkiye’deki bu
kotanın asgari %15’e yükseltilmesi,



Glikoz tüketimi konusunda gerek maliyet gerekse sağlık noktalarındaki hassasiyetin
korunması,



Limanlara (özellikle Mersin) ulaşım maliyetini düşürme, ayrıca vakit kaybını önleme
adına Konya-Karaman-Mersin tren hattının iyileştirilmesi ve hızlandırılması projesinin
ivedilikle gerçekleştirilmesi,



Süt fiyatını 1,15 TL altında alan firmalara cezai müeyyide uygulanacaktır. Ancak her
firma süt tozu ile ilgilenmemektedir. Et için (kanunda herhangi bir yetkisi
bulunmamasına rağmen) “tavan fiyat” açıklaması yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın süt için de “taban fiyat” benzeri bir açıklama yapması.
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