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21. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 21. Meslek Komitesinde yer alan ve fotoğrafçılık hizmetleri, züccaciye, attariye,
hediyelik eşya imalat, toptan-perakende ticareti ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili
sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 18 Mart 2014
tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 62 komite
üyesi katılmıştır.
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Vesikalık Fotoğraf Sorunu
Açıklama:
Son zamanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşa hizmet vermek amacı ile
otomatik vesikalık fotoğraf çekebilen makineler konmuştur. Ağırlıklı olarak geçimini vesikalık
fotoğraf çekiminden kazanan fotoğrafçılar bu uygulamanın haksız rekabete yol açtığını
söylemektedir. Özellikle önümüzdeki dönemde Nüfus Müdürlüklerine de bu makinelerden
konulması planlanmaktadır. Bu durum fotoğrafçılıkla uğraşan işletmeler için ciddi iş kaybına
yol açacaktır.
Çözüm Önerileri
Otomatik vesikalık fotoğraf çekimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla (örn. Tapu ve
Kadastro Müdürlüğü) ivedilikle görüşülecektir. Eğer konu yerel bir uygulama ise ilgili
müdürlükler, genel bir uygulama ise ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Sorun 2: Doğal Çekim Sorunu
Açıklama:
Herhangi bir denetim ve cezası olmadan park, bahçe ve tarihi mekânlar da düğün, nişan
vb. organizasyonlar için kayıtdışı fotoğraf çekilmekte ve albüm yapılmaktadır. Vergi, kira, işçi
gibi giderleri olmadığından bu kişiler fotoğraf çekimlerini ve albümleri fotoğrafçılardan çok
daha ucuza verebilmektedir. Bu durum haksız rekabete yol açmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Odamız tarafından kayıtdışı doğal çekim yapan kişilerle ilgili 12.11.2013 tarihinde Konya
Büyükşehir Belediyesi ile Konya Vergi Dairesine yazı yazılmış, ancak net bir sonuç
alınamamıştır. Sorunun çözümüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
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Sorun 3: Züccaciye Sektöründeki Kayıt Dışılık ve Sahte Kampanyalar Sorunu
Açıklama:
Züccaciye sektörde kayıt dışı oranı çok fazladır. Bunun sebebi gerekli caydırıcı cezaların
verilmemesidir. Ayrıca “Kapatıyoruz” gibi ifadelerle müşteriler aldatılmakta ve müşterilere
ucuz ve kalitesiz mallar pazarlanmaktadır. Bu da sektöre çok ciddi zararlar vermektedir.
Çözüm Önerileri:
Firmalar büyümek istiyorsa mutlaka kayıt altına girmek zorundadır. Bu noktada firmalar
öz eleştiri yapmalıdır. Ayrıca kayıt dışılığın önlenebilmesi için vergi müfettişleri denetimlerini
artırılmalı ve etkinleştirilmelidir.
Sorun 4: Alışveriş Merkezleri Sorunu
Açıklama:
Alışveriş merkezlerinin şehir içlerinde hızla çoğalmasıyla küçük esnafı bitirecek duruma
gelmesi sektör için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Bu konuda Odamız Alışveriş Merkezleri Yasa Tasarısına görüşlerini iletmiştir. Odamızın bu
konuda görüşü nettir. Şehir merkezinde bulunan mevcut alışveriş merkezlerinin kapatılması
veya taşınması söz konusu değildir. Ancak şehir merkezindeki mevcut alışveriş merkezlerinin
çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan yeni kurulacak büyük
alışveriş merkezlerinin ise şehir dışında kurulması gerekmektedir. Böylece küçük esnafın
ayakta kalması sağlanabilir.
Sorun 5: Çıraklık ve kalfalık yapmadan, her isteyenin istediği sektörde iş yeri açması
sorunu
Açıklama:
Girişimcilerin, gerekli eğitimi almadan, bilmediği sektörde faaliyet göstermeleri, belirli
bölgede yığılmalara, ürün ve hizmet kalitesinin düşmesine ve haksız rekabete neden
olmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürüttüğümüz bir çalışma vardır.
Talebimiz ruhsatlandırma sürecinin iki ayakta yürütülmesidir. Bu ayaklardan ilkini Ticaret
Odaları oluşturacaktır. Odalar yeni kurulacak işletmeleri mesleki yeterlilik anlamında
denetleyecektir. Böylece mesleki yeterliliği olmayan kişiler ilgili sektörde iş yapamayacaktır.
Bunun diğer bir boyutu da kuşkusuz mesleki sertifikasyonun getirilmesidir.
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Diğer ayakta ise Belediyeler yer alacaktır. Belediyeler başvuruları işletmenin faaliyet
göstereceği yere ve sektöre göre inceleyecektir. Bir bölgede aynı işi yapan işletme sayısının
belirlenmesi ve buna bir sınırlama getirilmesi önemlidir. Böylece mevcut işletmelerin Pazar
payları küçülmeyecektir.
Bunların dışında üyelerimiz odamızdan şu taleplerde bulunmuşlardır:


Ticarette etik kurallar, başarılı olmanın yolları gibi konularda bilgilendirme
seminerleri yapılması,



Kobilerin birleşmeleri ve marka oluşturmaları konusunda bilinçlendirme
seminerleri düzenlenmesi,



İşletmelere KOSGEB destekleri hakkında bilgi verilmesi,



Sektör toplantılarının daha sık yapılması,



Oda yönetim kurulu, meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin üyeleri ziyaret etmesi
ve sorunlarını birebir dinlemesi.
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