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Odamız 18. Meslek Komitesinde (Mobilya İmalatı ve Mobilya İle Halı Toptan-Perakende 

Ticareti) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara 

çözüm yolları bulmak amacıyla 12 Kasım 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 129 komite üyesi katılmıştır.  

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Mehmet Ali Çelik : Meclis Üyesi 

 İsmail Sahar  : Meclis Üyesi  

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 A. Fevzi Soyuğurlu  : Komite Başkanı 

 Mevlüt Yetkin   : Komite Başkan Yardımcısı 

 Muharrem Akkaya : Komite Üyesi 

 

Toplantıya Dışarıdan Katılan Misafirler: 

 Mehmet Günbaş : Konya Mobilyacılar Odası Başkanı 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

 Sorun 1: KTO Tüyap Fuar Merkezinde Mobilya Fuarının Düzenlenmesi  

Açıklama: Gelecek sene KTO Tüyap Fuar alanında ücretsiz olarak yer gösterilmesini ve 

sektörü tanıtan fuarlar yapmayı istiyoruz. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Fuarlar, ihracatı artıran, firmalarımızın yerel ve ulusal anlamda 

ufkunu açan organizasyonlardır. KTO olarak, fuar alanını TÜYAP’a kiraladık. Dolayısıyla 

kullanım hakkı TÜYAP’a aittir. Ancak bu talebinizi TÜYAP yetkilileri ile görüşür, bir defaya 

mahsus olmak üzere düşük bedeller ile ofis ve mobilya imalatçılarının kullanımına açılmasını 

talep ederiz. 
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Sorun 2: Sektördeki Kalifiye Eleman Sıkıntısı  

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya nüfusu son 12 yılda 700 binden, 1 milyon 200 bine 

yükselirken il nüfusu 2,5 milyondan 2,2 milyona inmiştir. Şehir merkezindeki artan genç 

nüfusun, iş âlemi tarafından talep edilen seviyede nitelikli elemana dönüşmesi için Odamızın 

“Mesleki Eğitim Merkezi” çalışması hızla devam etmektedir.  

Bununla birlikte; stajyer öğrencilerin mesleklerini öğrenmesi noktasında firma sahiplerine 

de görev düşmekte ve gelecekte mesleğin tercih edilmesinde staj dönemleri önemli rol 

oynamaktadır. Staj ücretlerinin yatırılması ve ikili ilişkilerin seviyeli tutulması, öğrenciler 

tarafından tercih sebebi olmaya yardımcı olacak hamlelerdendir. 

 

Sorun 3: Tüketici Hakem Heyeti Sorunu  

Açıklama: Tüketici hakları ile ilgili (özellikle perakende satışlarda) tüketici lehine %91’lik 

bir oran var. Kanunlar, tüketici lehine olmakla birlikte, bu maddeleri suistimal edenlerin ve 

“tüketici kaprisi” içerisinde olanların oranları da oldukça fazla.  Hakem heyetlerinin verdiği 

kararların tamamı doğru nitelikte değil.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Tüketici Hakem heyetleri; tüketicilerin haklarını korumak üzere 

yola çıkan, kredi kartı aidatları, dosya masrafları ve ayıplı mallar gibi birçok mağduriyete 

çözüm bulan kurumlardır. Ve tabidir ki tüketicilerin yanında bir de üretici/satıcı tarafı vardır. 

Mağduriyetin diğer tarafındaki sektör yetkililerinin sıkıntılarını ve taleplerini ortaya koyan bir 

çalışma yapar, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara bildiririz. 

 

Sorun 4: Mevcut İşyerlerimizin Metrekareleri Çok Düşük 

Açıklama: 130-150 m2 büyüklüğündeki yerler ile büyümemiz mümkün değildir. Organize 

sanayilerindeki fabrika yerleri de bizim için çok büyük olmaktadır. Daha uygun bir yer tahsisi 

mümkün müdür? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2-3 yıldır devam eden 

bir görüşmemiz var. 7-8 farklı sektörün yer aldığı, her sektörün ayrı ayrı adacıklarda 

toplandığı siteler kurulmasını talep ediyoruz. TOKİ tarafından yapılacak ve TOKİ’nin yaptığı 

diğer yapılar ile benzer ödeme şartlarına sahip, 3.000-5.000 m2 büyüklükte işyerleri olacak. 

Çalışmalar sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz.  
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Sorun 5: Mobilya Sektöründeki KDV Oranının Yüksek Olması  

Açıklama: Mobilya sektöründeki KDV oranı %18’dir. Sektördeki bazı girdilerin KDV’si %8 

olduğundan sektörde kayıt dışılık söz konusu olabilmektedir. Sektördeki kayıt dışı oranının 

azaltılması, faturalandırmalardaki tutarsızlıkların ortadan kaldırılması için KDV oranının 

düşürülmesi lazım. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Tekstil sektöründe KDV indirimi uygulanmış ve KDV oranı %8’e 

çekilmiştir. Oda olarak Mobilya sektörüne yönelik KDV oranlarının düşürülmesi yönünde bir 

çalışma yapar, ilgili birimlere müracaat ederiz. 

 

Sorun 6: Devlet Destek ve Teşviklerinden Haberdar Olamıyoruz. 

Çözüm Önerileri/Görüş: Geçen senelerde “Devlet Destekleri ve Teşvikler” adlı bir kitapçık 

bastırıp üyelerimize dağıtmıştık. Tekrar böyle bir çalışma yapabiliriz. 18.000 üyemize en hızlı 

ulaşma yolumuz e-posta ve SMS göndermek. Dolayısıyla Odamızdaki iletişim bilgilerinizin 

güncel olmasını sağlayarak, e-posta ve SMS yoluyla yaptığımız bütün duyurulardan (Devlet 

destekleri ve teşvikleri, kongre, panel gibi programlar, güncel mevzuat bilgilendirmeleri, yurt 

içi ve yurt dışı fuarları, ekonomik araştırma raporları vb.)  haberdar olmanız mümkündür.  

 

Bunların dışında üyelerimiz,  şu hususları ifade etmişlerdir: 

 

 Ofis mobilyası sektörünün gelişmesi için destek vermenizi bekliyoruz.  

 Almanya’daki 2015 Halıcılık Fuarına katılmak için KOSGEB desteklerini bekliyoruz.  

 Personel sıkıntısı; iş güvenliği, hafta sonu tatili ve maaş yeterliliği konularında 

personeli tatmin edici hamleler yapılarak çözülebilir. 

 Halı Yıkama sektöründeki firmaların derneğimize (Profesyonel Halı Yıkamacıları 

Derneği) kaydolmaları noktasında desteklerinizi bekliyoruz. 

 Devlet bürokrasisi çok fazla; mevcut bürokrasinin azaltılmasını istiyoruz.  

 Mobilya sektöründe %70 ara mamul ithalatı vardır. Bu mamullerin yerlileştirilmesi için 

Devlet destek ve teşviklerinin artırılmasını istiyoruz.  

 “Kapatıyoruz” adı altında halı ve mobilya satışı yapan kısa süreliğine işyerleri açılıyor. 

Sektöre zarar veren bu tip işyerlerinin önlenmesini istiyoruz. 


