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27. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
SONUÇ RAPORU 

 

Etüd-Araştırma Servisi 
 

1 

 

Odamız 27. Meslek Komitesinde yer alan ve bilgi, iletişim, medya, müşavirlik ve 

danışmanlık hizmetleri ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu 

sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 11 Mart 2014 tarihinde Odamızda bir istişare 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 45 komite üyesi katılmıştır. 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Mehmet Oğul 

 Muammer Alpaslan Şahin 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 Kürşat Göktepe: Komite Başkanı 

 Murat Olgun: Komite Başkan Yrd. 

 Hasan Ataseven: Komite Üyesi 

 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Sorun 1: Vize sorunu 

 

Açıklama: 

Danışmanlık hizmeti veren firmalar yurt dışındaki organizasyonlarında müşterileri için vize 

almakta büyük sıkıntı yaşamaktadır.  

 

Çözüm Önerileri 

Yurtdışı organizasyonu yapan firma bir heyet oluşturarak Odamıza başvurursa, Odamız 

aracılığı ile vize daha kolay alınabilmektedir. Odamız tarafından “Referans” yazısı da 

verilebilmektedir. Ayrıca Odamız yurtdışı organizasyonlarında Dışişleri Bakanlığı ile temasa 

geçerek sorunları daha hızlı ve etkin bir şekilde çözmeye çalışmaktadır. Üyelerimiz Odamızın 

Dış Ticaret Servisinden vize işlemleri konusunda destek alabilir. 
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Sorun 2: Sigorta İşlemlerinin Sigortacılar haricinde diğer kurumlar tarafından da 

yapılması   

 

Açıklama: 

Sigorta işlemleri, sigorta acenteleri haricinde oto galerileri ve bankalar tarafından da 

yapılmaktadır. Bu durum müşterilerin daha oto galerisinden ya da bankadan çıkmadan 

sigorta işleminin yaptırmasına yol açmaktadır.  Özellikle bankaların kredi alımlarında zorunlu 

olarak kendi sigortalarını yapmaları sigorta acenteleri için haksız rekabete neden olmaktadır.  

 

Çözüm Önerileri: 

Sigortacılıkla ile ilgili çıkan yönetmelik ile oto galerisi ile sigortacıların aynı kapı numarası 

altında hizmet vermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Benzer bir uygulama bankalar için 

de olmalıdır. Bu konuda Odamız komite üyelerinin Komitede bir karar almaları halinde bu 

yönde çalışmalar yapılacaktır.  

 

Sorun 3: Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların desteklerden yeterince 

faydalanamaması ve bir sanayi envanterinin olmaması 

 

Çözüm Önerileri: 

KOSGEB destekleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Hizmet sektörünün 

KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için Odamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

vasıtası ile gerekli girişimlerde bulunmuştur.  

Sanayi envanterinin olmaması sadece şehrimizin değil ülkemizin problemidir. Bu konu için 

büyük bütçeler gerekmektedir. Odamız konu ile ilgili TOBB nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunacaktır. 

 

 


