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23. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

Odamız 23. Meslek Komitesinde yer alan ve kâğıt, karton, mukavva ve ürünleri ile basımyayın ürün imalatı, toptan, perakende ticareti, matbaacılık ve yayın hizmetleri ile uğraşan
üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları
bulmak amacıyla 13 Mayıs 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
İstişare toplantımıza 49 komite üyesi katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Servet Kahveci



Ali Erman

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Abdulmuttalip Yıldırım: Komite Başkanı



Mehmet Görür: Komite Başkan Yrd.



Mustafa Başünal: Komite Üyesi

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Sektör İle Alakalı Sabit Bir Fiyat Listesi Olmaması
Açıklama: Piyasada sabit bir fiyat istikrarı yok. Rekabet bozucu fiyat kırmalar piyasayı
zorlamakta ve rekabeti çok ezici bir duruma sokmaktadır.
Çözüm önerileri: Hukuken böyle bir fiyat listesi oluşturulması imkânsızdır. Sektör içinde
gayri resmi olarak böyle bir liste oluşturulsa dahi, herkes buna uymak zorunda değildir.
Ayrıca böyle bir durumun öğrenilmesi halinde Rekabet Kurumu tarafından firmalara ceza
kesilir. Diğer yandan 5174 sayılı kanun uyarınca çıkarılan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından
Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki
Yönetmelik”in 4. Maddesi gereği sektör temsilcileri talep etmeleri durumunda sektöre
yönelik “Azami Fiyat Tarifesi” çıkarılabilir.
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Sorun 2: Karatay Belediyesi ve MEDAŞ ile Yaşanan Sıkıntılar
Açıklama: Matbaacılar sitesi, Karatay Belediyesi ile sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle gıda
ambalaj üreticileri, Karatay Belediyesi’nin iş yeri ruhsatlarını yenilememesinden dolayı Konya
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alması gereken gıda ambalajı üretim izin
ruhsatlarını alamamaktadır. Karatay Belediyesi binaların eski olması nedeni ile birçok binada
tadilat yapılması nedeniyle, bunlara imar tadilatı yapılmadan ya da sonradan işyerlerine ilave
edilen yerler yıkılmadan ruhsatları yenilememektedir. Böyle bir dayatma da bina sahiplerini
zora sokmaktadır.
Diğer yandan mevcut trafolar yetersiz gelmekte ve voltajdaki dalgalanma makinalarda
arızalara neden olmaktadır. Ancak MEDAŞ tarafından güç artırımı yapılmamaktadır.
Çözüm Önerileri: Bu konu hakkında Karatay Belediyesi ve MEDAŞ ile ivedilikle görüşme
yapılacaktır.
Sorun 3: Yetişmiş Personel Sıkıntısı
Çözüm Önerileri: Yakın zamanda Konya Ticaret Odası olarak temellerini atacağımız
Mesleki Eğitim Merkezi Projemiz, sektör ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verecektir.
Sorun 4: İş Güvenliği Yasası İle İlgili Sıkıntılar
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yaşanan
teknik aksaklıklar ve yasa hakkında bilgi eksikliğinin olması sıkıntılara yol açmaktadır.
Çözüm önerileri: Ülkemizde AB mevzuatına uyum kapsamında pek çok yasal düzenleme
yapılmakta ve bu yasal düzenlemeler iş yaşamında ciddi değişikliklere sebep olmakta, iş
âlemine önemli yükler getirmektedir. Ancak devlet bu yasal düzenlemelerin uygulamaya
geçmesi için geçiş süreleri tanıyarak bir anlamda ilgili kişi ve kurumları bu yapmış olduğu
değişikliklere ısındırmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da bu şekilde ortaya çıkmış olup, firma sahipleri bu kanuna
yavaş yavaş uymak zorundadır. Diğer yandan iş müfettişleri kanundaki ilgili maddelere
istinaden firmaları denetleyerek, firmaların eksikliklerini gidermesini istemektedirler. İş
müfettişleri ilk aşamalarda ceza kesmek için değil, işvereni yönlendirmek ve eksiklerle ilgili
yardımcı olmak için o firmalara denetime gelmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile alakalı sıkıntı yaşayan üyelerimiz, Konya Ticaret
Odası’ndaki danışmanlarımızdan destek alabilir.
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Bunların dışında üyelerimiz, Odamızdan şu taleplerde bulunmuşlardır:


İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkındaki bilgi eksikliğinin Oda tarafından seminer
ve eğitim gibi organizasyonlarla giderilmesi,



AB hibe programları, KOSGEB ve MEVKA gibi kurumlardan destek konusunda ve
teşvik belgesi konularında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi,



Korsan kitap ve yayınların engellenmesi,



Devlet ihalelerinin daha şeffaf yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması.
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