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Odamız 17. Meslek Komitesinde yer alan ve giyim eşyası ve tekstil ürünleri perakende 

ticareti ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak 

çözüm yolları bulmak amacıyla 6 Şubat 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 65 komite üyesi katılmıştır. 

 

Toplantıya katılan meclis üyeleri: 

 Hasan YILMAZ 

 Ömer ÖZDENGÜLSÜN 

 

     Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 Kazım KEÇECİ – Komite Başkanı 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:  

 

Sorun 1: Bedestenin Restorasyonunda Yaşanan Sıkıntılar ve İşlerin Yavaş İlerlemesi 

     

 KTO Tarafından Sorunun Çözümüne Yönelik Daha Önce Yapılan Girişimler: 

Bedestenin restorasyon çalışmalarının yavaş yürümesi ile ilgili olarak Büyükşehir 

Belediyesi ile farklı tarihlerden 4-5 görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu görüşmelerde 

Bedesten esnafının işlerinin aksamaması için Bedestende yapılan restorasyon çalışmalarının 

küçük küçük bölgeler halinde yapılması talep edilmiştir. 

 

Çözüm önerileri 

Bedestende yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme eksikliği olduğu görülmektedir.  Bu 

yüzden yapılan çalışmalarla ilgili teknik bilgi verebilecek bir bilgilendirme merkezi 

kurulmalıdır. Bu noktadaki düşüncemiz ve çalışmaların hızlandırılması ile alakalı görüşümüz 

yazı ile Belediyeye bildirilecektir.  
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Sorun 2: Seyyar Satıcı Sorunu 

 

Çözüm önerileri 

Seyyar satıcıların Bedesten esnafının işlerini engellememesi için Belediyeler tarafından 

seyyar satıcılara ayrı bir yer verilmeli ve seyyar satıcılar düzenli olarak denetlenmelidir. 

 

      Sorun 3: Mevlana Çarşısının Geleceği ve Belirsizlikler 

       

Çözüm önerileri 

Mevlana Çarşısı’nda faaliyet gösteren işletmelerin önümüzdeki döneme ilişkin planlama 

yapabilmeleri için şeffaf bir ortam oluşturulmalı, konuyla alakalı ve ne olacağıyla ilgili olumlu 

ya da olumsuz net açıklamalar yapılmalıdır.  

 

Bunların dışında 17.Komite üyeleri ve Komitedeki firmalar Konya’daki Tekstil 

sektörünün canlanması noktasında şu görüşleri dile getirmişlerdir: 

 

 Durgun sezonlarda ve sezon sonlarında tekstilcilerin ellerindeki ürünleri 

bitirebilmeleri için farklı etkinlikler (Örn. Moda günleri, Alışveriş Günleri vb.) 

düzenlenebilir. 

 Bedesten çarşısındaki esnaf rekabet edebilirliğini artırmak için mutlaka bir dernek 

vb. çatısı altında güçlerini birleştirmeli ve ortak hareket etmelidir. 

 Otogar ile tekstil pazarı arasındaki ulaşım sorununun çözülmesi için girişimde 

bulunulmalıdır. 

 Tekstil pazarı ile manifaturacılar arasındaki yolun korkuluklarla bölünmüş olması 

nedeniyle müşteriler diğer tarafa geçememekte ve bu durum müşteri kaybına 

neden olmaktadır. Bu yola bir üst geçit yapılması sorunu çözecektir. 

 Ödeme sıkıntısı çeken esnaf için bir kredi çalışması yapılması talep edilmiştir. 

 

 

Sonuç olarak; yukarıda bahsedilen etkinliklerin ve sorunların çözümünde Konya Ticaret 

Odası öncülüğünde hareket edilmesi istenmiştir. 

 

 


