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20. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 20. Meslek Komitesinde (Altın, Mücevherat ve Saat İmalatı Toptan-Perakende
Ticareti) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara
çözüm yolları bulmak amacıyla 09 Haziran 2015 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 20. komiteden toplam 34 üye katılmıştır. Bu toplantı
ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinde, Konya Ticaret Odası’nda
bulunan 70 Meslek Komitesinden 43’ü ile görüşmeler tamamlanmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Abdullah Çiçek



Hasan Atar

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Ali Cenap Zeybekoğlu



Vahdi Karaca

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Bankaların altın alıp – satması
Açıklama: Faizsiz bankacılığın önderliğinde başlayıp daha sonra tüm bankaların ilgisini
çekmeye başlayan yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılma politikası son zamanlarda
kuyumculuk sektörünü ciddi şekilde etkilemeye başladı.
Bankalar yastık altındaki fiziki altını çıkarmak yerine kuyumcunun satacağı altını sanal
olarak satıyor. Altının sanal olarak değil, fiziki olarak bankaya girmesi gerek; aksi takdirde
kuyumculuk sektörüne çok büyük zarar vereceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Kuyumculuk

sektörü son zamanlarda hissedilir derecede altın satışlarının azalmasını buna bağlamaktadır.
Soru/Sorun 2: Bedesten Çarşısı’nın temizliği
Açıklama: Türbe Caddesi ve Tevfikiye Caddesi’ndeki mevcut temizleme çalışmaları, insan
sirkülasyonunun fazla olmasından dolayı yetersiz gelmektedir. Bu caddelerin ve ara
sokaklarının temizliğinin haftada en az 3 defa yapılması gerekmektedir.
Çözüm Önerileri/Görüş: Konuya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi ile gerekli
görüşmeleri yapalım.
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Soru/Sorun 3: Bedesten Esnafı Ve Müşterilerine Hizmet Veren Otoparklara Ulaşım
Sorunu
Açıklama: Tevfikiye Caddesi Bedesten dönüşüm çalışmaları neticesinde trafiğe kapatılmış
olup, caddeye giriş olmadığı için Valilik ve Akbank Konya şubesinin önü araç park alanı haline
gelmiştir. Araçlara Valilik ve Merkez Çarşısı önünden Çıkrıkçılar içindeki Karatay Katlı
Otoparkına tek yönlü giriş verilmesi az da olsa trafik park sonunu halledecektir.
Çözüm Önerileri/Görüş: Bunlar halledilebilecek küçük sorunlar, Bu konu hakkında da
Konya Büyükşehir Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yapalım.
Soru/Sorun 4: Sektörde Yetişmiş Kalifiye Eleman Açığı
Açıklama: Sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Odamızın yaptırmış olduğu
KTO Karatay Üniversitesi’nde sektörlerin ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek bölümler
açabilir mi?
Çözüm önerileri: Şuanda KTO Karatay Üniversitesinde sektörünüze yönelik ara eleman
ihtiyacını giderecek bir bölüm açma imkânımız yok. Ancak, Odamızın Mesleki Eğitim Projesi
faaliyete geçtiğinde ilimizin ihtiyaç duyduğu ara elaman ihtiyacını karşılamak için sertifikalı
eğitimler verilecektir.
Soru/Sorun 5: Bedesten Çarşısı Merkezi Bir Yerde Olmasına Rağmen Erken
Kapanmaktadır.
Çözüm Önerileri/Görüş: Bedesten Çarşısında farklı sektörler de bulunmaktadır. Her
sektör kendi derneğini kurmuştur. Ancak Bedesten’de bir üst dernek kurulabilirse, bu dernek
vasıtasıyla Bedestendeki tüm sektörler birlik olup böyle bir karar alabilirlerse bizde Oda
olarak üzerimize düşen görevi yerine getiririz. Bedesten de bulunan esnaflar birlik olup bir
karara varabilirse akşamları da hizmet veren üstü açık (AVM) alış/veriş merkezi olabilir.
Soru/Sorun 6: Sektörde Kredi Kartına Taksit İmkânının Az Olması
Açıklama: Sektörümüzde kredi kartına 4 taksit yapılabilmektedir. Taksit sayısı artırılabilir
mi?
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Çözüm Önerileri/Görüş: Daha önce konuya ilişkin Oda olarak kredi kartı taksit sayısının
artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Sektörde kredi kartına 4 taksit uygulaması yetersiz
geliyorsa bu konu hakkında tekrar bir çalışma yapabiliriz.
Soru/Sorun 7: Sektördeki İmalatçıların İhracat Yapamaması
Açıklama: İlimizde İstanbul ve Kahramanmaraş kadar olmasa da imalatçılarımız var.
İmalatçılarımız yapmış oldukları ürünlerini sadece iç pazarda satabilmektedirler. İlimizdeki
imalatçılara ihracat konusunda Odamızın yardımcı olmasını istiyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: Sektörünüzün ihracat yapabilmesi için Oda olarak üzerimize
düşen her türlü desteği vermeye hazırız.
Soru/Sorun 8: Sektörde Demo Ve İmitasyon Ürünlerin Vitrinlerde Sergilenmesi
Açıklama: Sarraf ve Kuyumculuk sektörü ile alakalı zira altın ve gümüş ürünler satan bazı
iş yerlerinde demo ve imitasyon ürünler vitrinlerde sergilenmektedir. Sektörün itibarının
korunması için demo ve imitasyon ürünlerin vitrinlerde sergilenmesinin yasaklanması
gerekmektedir.
Çözüm Önerileri/Görüş: Sektörde demo veya imitasyon ürünlerin sergilenmesiyle ilgili
çıkan kanun ve yönetmelikler varsa inceleyip, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz.
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