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Odamız 19. ve 25. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair 

sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 24 Kasım 2015 tarihinde 

Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 19. ve 25. 

komitelerden toplam 69 üye katılmıştır.  

Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 40.sı 

yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 48’i ile görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

 

19. Komite: İletişim Ekipmanları İle Elektrikli Ev Aletlerinin İmalatı, Toptan-Perakende 

Ticareti  

25. Komite: Elektronik Ve İletişim Teçhizatı İmalat, Toptan-Perakende Ticareti İle Radyo 

Yayıncılığı Faaliyetleri 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Yasin Tezcan  : 19. Komite 

 Hayati Şanlı  : 25. Komite  

 Serdar Erölmez : 25. Komite  

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Celalettin Santaş : 19. Komite Başkanı  

 Adem Özcan  : 19. Komite Üyesi 

 İbrahim Eldeniz : 19. Komite Üyesi 

 Mehmet Talip Ünal : 19. Komite Üyesi 

 Mehmet Çakır  : 25. Komite Başkan Yardımcısı 

 Ramazan Tezel : 25. Komite Üyesi 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Soru/Sorun 1: Ürün Tasarım ve Tescillerinde KTO Karatay Üniversitesi Desteği Var mı? 

Açıklama: Telefon sektöründe (kılıf vb. yan ürünler) imalat ve pazarlama ile uğraşıyoruz. 

Bazı malzemelerde tasarımı da kendimiz yapıyoruz. Gerek tasarım konusunda gerekse patent 

alma noktasında KTO Karatay Üniversitesi bizlere nasıl faydalı olabilir? Tasarımlarımıza 

“Tescil Belgesi” alabiliyoruz ancak büyük firmalar ürünün tamamına belge almakta, bizde ise 

sadece kapak, kılıf vb.  tescilleri olduğu için sıkıntı çıkıyor.  
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Çözüm Önerileri/Görüş: Üniversitelerde “Endüstriyel Tasarım” bölümü bulunmakta. Bu 

bölümün YÖK tarafından üniversitemizde açılma izni alınmıştır. Ancak bu bölüm ile alakalı 

akademisyen bulmak çok zor bir süreç. Talep çok fazla, bölüm açılması ile alakalı 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Tüm parça ve küçük parça tescili konusunda ise Oda olarak biz de araştırıp, gerekli 

çalışmaları yapalım. 

 

Soru/Sorun 2: Yerli Otomobil ile Alakalı Konya İçin Bir Çalışma Var mı? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Yerli otomobil Türkiye’yi ve Konya’yı heyecanlandıran bir konu. 

KTO, KSO, KTB, KOP ve MEVKA tarafından bir fizibilite çalışması yapılmakta. Aralık ayı başında 

Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da katılımıyla bir panel yapmak ve ülke genelinde 

kamuoyu oluşturmak istiyoruz.  

Diğer bir şık da Konya’dan bir yatırımcının bu işe girmesi. Ancak giriş maliyeti olarak 500 

milyon Euro, daha sonra da 1-2 milyar Euro yatırım maliyeti gerekmektedir. Konya, birçok 

konuda fazlasıyla avantajlı olmakla birlikte tek dezavantaj limanlara olan uzaklık mesafesidir. 

Konya-Karaman-Mersin hızlandırılmış hattı öngörülen sürede tamamlanırsa bu eksiklik 

giderilmiş olacak, Konya daha tercih edilebilir bir il haline gelecektir.  

 

Soru/Sorun 3: Tüketici Yasasının İşverenleri Sürekli Mağdur Etmesi. 

Açıklama: Tüketici ile alakalı çıkan kanunlar işveren aleyhine neticelenmekte. 14 gün 

içerisinde ürünü sorgusuz sualsiz iade etme hakkı, bu süreçteki nakliye vb. masraflarının 

işveren tarafından karşılanması bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Ayrıca “Tüketici Hakem 

Heyetleri” içerisinde komite üyeleri gibi konuya hâkim kişiler de olmalıdır. İade, ürün 

değişikliği vb. konulardaki kırmızı çizgiler, şartnameler biraz daha net çizilmelidir. 

Çözüm Önerileri/Görüş: Bahsedildiği üzere “Tüketici Kanunu” ile birlikte artık işveren-

tüketici ilişkileri eskisi gibi yürümemekte, açılan davaların neredeyse tamamında tüketici 

lehine kararlar çıkmaktadır.  İşçi davalarında da aynı sıkıntılar devam etmekte ve davaların 

yaklaşık %98’i işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin içeriği ve 

davalarda daha objektif değerlendirmeler yapılması yönündeki çalışmalarımıza devam eder, 

gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendiririz. 
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Soru/Sorun 4: Konya ‘da Serbest Bölge Çalışması Var mı?  

Çözüm önerileri: Mevcut Serbest Bölge Kanunu, büyük antrepoculuk haline gelmiştir. 

Yakın süreçte hazırlanmış olan “Serbest Bölge Kanunu” taslağı kanunlaşırsa Serbest Bölgeler 

daha avantajlı hale gelecektir. İlgili Taslağın, yeni hükümet bütçesi onaylandıktan sonra 

kanunlaşmasını bekliyoruz. Kanun çıktıktan sonra daha kapsamlı bir çalışma ortaya çıkacaktır. 

Beklenen yeni “Serbest Bölge Kanunu”, imalat yapacak firmalar için avantajlı olacak iken; 

OSB Müdürlüğü tarafından işletilen mevcut antrepo uygulamaları ise ticari emtialar için 

daha uygun görünmektedir.  

 

Soru/Sorun 5: KTO’nun İletişim Sektörüne Yönelik Destek vb. Çalışması Var mı? 

Çözüm Önerileri/Görüş: Devlet tarafından, ithalat-ihracat dengesi noktasında negatif 

görülen sektörler tespit edilmekte her türlü teşvikler verilmektedir. İletişim sektörü, devletin 

yüksek oranda teşvik sağladığı ve Ar-Ge çalışmalarına fazlasıyla destek verdiği bir sektördür. 

Gerek ilgili Bakanlıkların gerekse Odamızın destek ve teşvikler hakkındaki bilgilendirmelerini 

takip edebilirsiniz. 

 

Soru/Sorun 6: Farklı Meslek Komitesi İçinde Yer Alıyorum 

Çözüm Önerileri/Görüş: TOBB ve ilgili Bakanlıklar tarafından getirilen sistem ile firmalar 

artık NACE kodlarını kendileri belirlemektedirler. Odamızda kayıtlı bulunduğunuz NACE 

kodunu web sitemizden veya Oda Sicil servisimizden öğrenebilirsiniz. Önceki yıllarda sadece 

Mayıs ayı içerisinde yapılabilen NACE kodu değişikliği, artık Maliye’ye başvurulması ve ilgili 

evrakla Odamıza müracaat edilmesi neticesinde yapılabilmektedir. Değişiklik sonrası yeni 

komiteye dâhil olur, Odamızın yapmış olduğu ilgili sektör duyurularından da haberdar 

olursunuz. 

 

Soru/Sorun 7: Hem KTO hem de KSO’ya Aidat Ödeme Mecburiyeti Ağır Oluyor. 

Açıklama: Konya Ticaret Odası üyesiyiz. İmalat ile meşgul olduğumuz için aynı zamanda 

Konya Sanayi Odası’na da üye olduk. Aidatlar noktasında zorlanıyoruz. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Önceden her iki odaya da üye olanlar için aidat 

mahsuplaşmasında farklı uygulama var idi. Yakın zamanda yapılan değişiklik ile gerek 

munzam gerekse diğer aidatlardaki tutarlar yarı yarıya tahsil edilmektedir. Artık herhangi bir 

sorun kalmamıştır.   
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Soru/Sorun 8: Uydu, Kamera Sektöründeki Haksız Rekabetin Oluşturduğu Zorluklar 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya’da ilgili sektörde çok sayıda işletme olduğu tarafınızdan 

da dile getirilmekte. Dolayısıyla her bir firmanın uygulaması (kullanılan malzeme, fiyat, işçilik 

vb.) diğerini etkilemektedir. Sektör temsilcilerinin de desteğiyle, sadece ilgili firmaların 

katıldığı daha dar kapsamlı bir toplantı yapabilir ve danışman, akademisyen vb. her türlü 

desteği sunabiliriz.   

 

Soru/Sorun 9: KTO’nun Öğrencilere Proje Konusunda Bir Desteği Var mıdır? 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası’nın üniversite çağında veya mezun olmuş 

öğrencilere, bahsedilen tarzda proje desteğini içeren bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak 

KTO Karatay Üniversitesi ve Odamız tarafından, “Girişimcilik, Ar-GE, Patent ve Tesciller” 

başta olmak üzere resmi kurumların destekleri üyelerimizle ve öğrencilerimizle sürekli olarak 

paylaşılmaktadır. Odamızda kayıtlı bulunan iletişim adreslerinizi (e-posta, cep telefonu vb.) 

güncelleyerek bu bilgilerin sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.  

 

Bunların dışında üyelerimiz,  şu hususları ifade etmişlerdir: 

 Son zamanlarda hızla artan mali cezalar ile ilgili çalışma yapılması, 

 Çek-Senet tahsilinde sıkıntıların giderilmesi ve kanunla ilgili tekrar düzenleme 

yapılması, 

 Telefon aksesuarları üzerindeki model isimleri (S4, Iphone vb.) yüzünden patent ve 

faydalı model hakları nedeniyle sıkıntı çekiliyor, 

 İthalat sürecinde Gümrük kapılarında çekilen sıkıntıların önlenmesi, 

 E-ticaret ile alakalı eğitim, seminer, panel vb. teorik bilgiler verilerek konunun 

gündemde tutulması ve Konya iş âleminin e-ticaret kullanmasının teşvik edilmesi, 

 Tüketici Kanunu’nun adının Alışverişi Koruma Kanunu olarak değiştirilmesi, 

 İSG Kanunu nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi,  

 Resmi kurumların, ihalelerde Konya firmalarını tercih etmesi sağlanması,  

 Meslek gruplarının birleşerek bir üst yapı kurması ve eğitim, denetim vb. işlemleri bu 

üst STK benzeri kurulla halletmesi, 

 KTO web sayfası üzerinden online soru/sorun toplanması, daha hızlı çözüme 

kavuşturulması (www.kto.org.tr sayfası “Görüş ve Öneriler” kısmında bu sistemin 

mevcut olduğu bildirildi, tekrar üyelere duyurulacak) 

 


