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Odamız 22. Meslek Komitesi’nde yer alan ve ”Bilgisayar ve Çevre Birimleri İmalatı, Büro 

Ekipmanları, Kitap, Kırtasiye Ürünleri Toptan-Perakende Ticareti“ sektörleriyle iştigal eden 

üyelerin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak 

amacıyla 22 Nisan 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare 

toplantımıza 49 komite üyesi katılmıştır. 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Ali İhsan Kaya 

 Mustafa Gökdoğan 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 Hasan Ali Arslan: Komite Başkanı 

 Mehmet Tekelioğlu: Komite Başkan Yrd. 

 Vehbi Emiroğlu: Üye 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

 Sorun 1: Katma Değer Vergisi Sorunu 

Açıklama: %18 olan Katma Değer Vergisi, bilişim ve kırtasiye sektörünün gelişimi 

açısından çok yüksektir ve düşürülmesi gerekmektedir. 

 

Çözüm önerileri: Bu konuda ilgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunulacaktır.  

 

Sorun 2: K Belgesi Sorunu 

Açıklama: K Yetki Belgesi’nin Oda tarafından verilemeyip, firma taleplerinin Ankara Bölge 

Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi sıkıntılara yol açmaktadır.  

 

Çözüm Önerileri: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı arasında yapılan bir protokol çerçevesinde daha önce K Yetki Belgeleri Konya 

Ticaret Odası tarafından veriliyordu. Fakat Anayasa Mahkemesi Odaların K Yetki Belgesi 

vermesi ile alakalı bu yönetmeliği iptal etmiştir. Şu anda Odaların K Yetki Belgesi hizmeti 

vermeleri mümkün değildir.  
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Ancak yeni çıkan “Torba Yasa”da Odaların K Yetki Belgesi hizmeti vermesi ile alakalı yeni 

bir düzenleme yapılmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği arasında protokolün imzalanması beklenmektedir. Bu protokol imzalandığında 

Odamız tekrar K Türü Yetki Belgesi ile alakalı hizmetleri vermeye devam edecektir. 

Bunların dışında Odamız bu konuyla alakalı sıkıntı ve aksaklıklar ve bunların çözümü ile 

ilgili Ankara’ya sürekli rapor göndermektedir. 

 

Sorun 3:  K Yetki Belgesi’nin Küçük Esnaf İçin Zorunlu Olması 

 

Çözüm Önerileri: K Yetki Belgesinde amaç nakliye firmalarını kurumsallaştırmaktır. 

Aslında mantık olarak doğru bir kanundur. Fakat sağlıklı bir biçimde anlatılamadığından bilgi 

eksikliği mevcuttur. Bu sıkıntıların olmasında K Yetki Belgelerini düzenleyen kanunun 

tercüme bir kanun olması da etkendir. 

Bu noktada, kendi malını taşıyan küçük esnaf için şartların hafifleştirilmesi gerekmektedir. 

Ancak diğer yandan nakliye firmaların disipline edilmesi için kanunun varlığı önemlidir. 

 

Sorun 4: Konya’da Yapılan İhalelerde Konyalı Firmalara Öncelik Verilmesi 

Açıklama: Konya’da yapılan ihalelerde yerel firmalara öncelik tanınması mümkün müdür? 

İhale şartlarına o ilin odasına kayıtlı olma şartı konabilir mi? 

 

Çözüm önerileri: Böyle bir yöntem mümkün değildir. Nitekim bütün illerin ihalelere o ilin 

odasına üye olma şartını koyması, Konya’ya kayıtlı firmaların diğer şehirlerdeki herhangi bir 

ihaleye giremeyeceği anlamına gelir. Bu da diğer şehirlere açılmak isteyen Konya Ekonomisi 

için büyük kayıp olur ve Konya’nın gelişimini durdurur. Bu noktada belki teşvik edici 

maddeler koyulabilir fakat bir yaptırımla yapılması imkânsızdır.  

 

Sorun 5: Büyükşehir Belediyesinin Her Yerden Park Ücreti Alması 

Açıklama: İş için kısa süreliğine aracını parkeden müşterilerimizden otopark ücreti 

alınmaktadır.  

 

Çözüm Önerileri: Konya Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulacaktır.  
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Sorun 6: Büyük Makine Yatırımları ve Teknolojik Yatırımlar Konusunda Fon Olmaması 

Açıklama: Özellikle büyük alım yapan teknoloji perakendecileriyle rekabet etmek 

mümkün görünmemektedir. Bankalardan uzak, maliyetleri düşürecek bir hizmet oluşturmak 

mümkün müdür? 

 

Çözüm önerileri: Aynı meslek grubundaki firmalar mal alımlarını birleştirmelidirler. Bu 

uygulama küçük firmalara rekabet açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Oda olarak ancak 

bu şekildeki bir oluşuma destek verebiliriz.  

 

Sorun 7: Konya’daki Bilgisayar Firmalarının Tek Bir İş Merkezinde Toplanması 

Açıklama: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’daki tüm bilgisayar firmalarının 

bir arada olabileceği bir iş merkezi yapılabilir mi?  

 

Çözüm Önerileri: Sektörden bu şekilde bir talep gelmesi durumunda Oda olarak Konya 

Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yapılabilir. 

 

Sorun 8:  Odalardaki Faiz Uygulamaları 

Çözüm Önerileri: Odaların aldığı faizler kanunen uygulanan faizlerdir. O yüzden 

uygulanmak zorundadır. 

 

Sorun 9: Bölgede İhtiyaç Olup Olmadığı Araştırılmadan İş Yeri Açma Ruhsatı Verilmesi 

Açıklama: Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar birbirlerinin işlerini etkileyecek 

mesafede işyeri açmaktadır. İşyeri açma ruhsatı verilirken belirli sınırlamalar getirilmesi talep 

edilmektedir.  

Çözüm önerileri: Ruhsatlandırma konusunda Odalar olarak biz de sürecin içinde olmak 

istiyoruz. 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. 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. Bununla birlikte bu konuda yakın gelecekte bir gelişme olmasını 

beklemiyoruz.  
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Sorun 10: Katılımcı Olarak Gideceğimiz Fuarlar İçin Odamızdan Destek Alabilir miyiz? 

Çözüm Önerileri: Bu konuyla alakalı olarak çalışmalar oda bünyesinde yapılmaktadır. Bu 

kapsamda en az 10 katılımcı bir araya geldiği zaman KOSGEB giderin %50’sini 

karşılamaktadır. Bu konu bize olan talep ile ilgilidir.  

Ortak bir fuar standı alımı noktasında ise Odamız fiyat konusunda organizasyonunu yapan 

firmayla görüşülebilir.  Ama ödenmesi gereken ücret firmalar arasında bölünür. 

 

Sorun 11: Kredi Kartı Taksit Sorunu 

Açıklama: Bayi konumundaki firmalar mal aldıkları firmalardan alt bayi numarası 

almaktadır. Bayiler, alt bayi numarası ile kredi kartlarına taksit yapabilmektedir. Bankalarla 

yapılan anlaşmalarda ücretler alt bayilerden alınmaktadır. Birçok banka ile anlaşma yapmak 

zorunda olan alt bayiler, her anlaşma için bankalara yüksek para ödemek zorundadır.  

 

 

Çözüm Önerileri: Oda olarak konu hakkında gerekli girişimlerde bulunacağız. Yeni 

yürürlüğe giren kanun daha tam oturmamıştır. Bu noktadaki düşüncemiz, alt bayilerin 

bankalara ücret ödememesi ya da alınacak olan ücretlerin üst bayilerden talep edilmesi 

yönündedir.   

 

Bunların dışında üyelerimiz, odamızdan şu taleplerde bulunmuşlardır: 

 Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, oto gaz gibi girdi fiyatlarında bilişim sektörüne 

indirim yapılması, 

 Konya Ticaret Odasının bilgilendirme konusunda daha etkin olması, 

 Üyelere yönelik bazı sektörler ile anlaşmalar yapılarak indirim sağlanması, 

 Proje yazımı ile alakalı eğitimlerin verilmesi,  

 Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteklerinin artırılması, 

 Bilişim sektöründe SWOT analizi yapılması, 

 Firmaların bilişim için kullandıkları demirbaşların amortismanının 3-4 yıldan 1 yılda 

düşülmesi, 

 KTO Karatay Üniversitesi aktif olarak kullanılarak, üniversitenin Konyalı esnafın 

gelişimine katkıda bulunması. 

 

 


