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29. ve 46. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 29. ve 46. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair
sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 05 Nisan 2016 tarihinde
Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 29.
ve 46. komitelerden toplam 48 üye katılmıştır.
Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 51.ci
yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 62’si ile görüşmeler
tamamlanmıştır.
29. Komite: Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetleri, İnşaat Malzemeleri ve Cam Ürünleri
İmalatı
46. Komite: İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Abdullah İnce : 29. Komite



Murat Çankırlı : 46. Komite



Aslan Korkmaz: 46. Komite

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Ahmet Erdönmez

: 29. Komite Başkanı



Ahmet AYATA

: 46. Komite Başkan Yrd.

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Konya Tüyap Fuar Alanında yapılan fuarlarda tanıtım eksikliği var.
İstanbul’da yapı fuarı düzenlendiği zaman inşaatçıların yoğun olduğu Larende’de afişleri
görülüyor. Yapı fuarımızın tanıtımı yapılıyor mu? Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma
yapılabilir mi?
Ayrıca fuarlara katılım önemli, ancak yurtdışındaki gerçek alıcılar komite bazında tespit
edilip ikili iş görüşmeleri ile fuara entegre edilmeli.
Çözüm Önerileri/Görüş: Tüyap Fuarlarının daha fazla tanıtımına yönelik çalışma yapalım.
Odamızın bir projesi olarak Ekonomi Bakanlığından alınacak destekle 160 ülkede ihracat
yapılabilecek sektörler belirleniyor ve 2-3 aya projemiz bitecek.
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Yurtdışı satınalma heyetleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın %70 oranında destekleri
var. Bir ülkeden aynı sektörde 10’un üzerinde alıcı işadamı tespit edip getirebiliriz. Her bir
firmaya bir masa ayırıp sektörle ikili görüşmelere sağlanabilir. Firmalar tespit edilirse Oda
olarak getirtebiliriz.
Soru/Sorun 2: Odamızın firmalara İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve İş Sağlığı Ve
Güvenliği Konularında hukuki konularda destek olacak Hukuk Danışmanlığı hizmeti yok. Bu
konuda danışmanın bize gelerek hukuki olarak yönlendirmesini istiyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: Odamızın 6 ay öncesine kadar 2,5 sene süreyle Ticaret Hukuku,
İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanlarında 3 tane akademisyen danışmanımız
görev yapmaktaydı. Ancak Anonim şirket ve 100’den fazla üyesi olan Kooperatiflerin avukat
bulundurma zorunluluğunun olması ve Konya Barosu’nun konuyla ilgili hukuki süreç
başlatması sonucunda danışmanlarımızla çalışmayı bırakmak zorunda kaldık. Oda yerine KTO
Karatay Üniversitemizi devreye sokarak danışmanlık hizmetini tekrar başlatmak istiyoruz.
Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Soru/Sorun 3: Mermer sektörü 2015 yılını iyi geçirmedi. Mermerin toplam ihracattaki
payı 2015 yılında düşüş gösterdi. Sektörü desteklemek adına SGK primleri ile BAĞ-KUR
aidatlarına teşvik getirilebilir mi?
Çözüm Önerileri/Görüş: Son dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan terör
operasyonları nedeniyle bölgedeki firmalara hükümet tarafından çeşitli destekler verildi.
Ancak desteğin verilmesinde bölgede yapılan operasyonların etkisi büyük oldu. Destekler için
güçlü gerekçelere sahip olmalıyız. KOSGEB vb. destekler üzerinde Oda olarak çalışalım.
Soru/Sorun 5: Sektörde ödemelerden dolayı sıkıntılar var. Çoğu alışveriş çekle yapılıyor
ve nakit yok denecek kadar azaldı. Ayrıca, genel olarak müşteri çeki kullanılıyor ve vadeler
de oldukça uzadı. Bildiğiniz üzere En son düzenlemeyle karşılıksız çıkan çeke hapis cezası
kaldırıldı. TBMM’de görüşülen kanun tasarısına göre çeklerin icraya verilmesinin
zorlaştırılacağına dair duyumlar var. Konuyla ilgili Odamızın müdahil olmasını istiyoruz. Çek
ile ilgili özel bir uygulama getirilebilir mi?
Ayrıca işyeri kiraları çok yükseldi. TOKİ öncülüğünde firmalara yönelik çeşitli
büyüklüklerde işyerleri yapılabilir mi?
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Gümrükte sıkıntılar yaşıyoruz. Odamızda bize yardımcı olabilecek bir birim var mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Çek yasasına özellikle hapis cezasının kaldırılmasına karşı çıkan
ilk Odayız. Yasa ilk çıktığında konunun ehemmiyeti ticaret erbabı tarafından çok fazla
anlaşılamadı. Ancak bugünlerde birçok oda ve borsa bizimle hemfikir. Çek hakkındaki
görüşümüz, çekler taammüden ödenmiyorsa ödemeyen kişi ceza-i yaptırım ile karşı karşıya
bırakılmalıdır. Burada önemli olan husus, ödeme limitleri gibi kıstasların belirlenmesidir.
Çeklerle ilgili olarak bankalarla tekrar görüşme yapacağız.
İşyerleri ile ilgili olarak da Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası
ve Müsiad Konya Şubesi girişimleriyle 500-3.000 m² arasında değişen boyutlarda sanayi sitesi
yapılması konusunda TOKİ ile görüşmeler yapıldı. Belediye ile arazi tahsisi konusunda STK’lar
olarak imzaladığımız ön protokol konusunda Belediyeden geri dönüş bekliyoruz. Belediyenin
onayından sonra TOKİ ile tekrar görüşülecek. Bildiğiniz gibi Hükümetin de hali hazırda kira
öder gibi işyeri sahibi yapma programı var.
Gümrükte yaşanan sorunlara ilişkin olarak da Dış Ticaret Servisimizden destek
alabilirsiniz.
Soru/Sorun 6: İstişare toplantılarının sahada, işyerlerimizde yapılmasını istiyoruz.
Konuyla ilgili çalışma yapılabilir mi?
Çözüm Önerileri/Görüş: Hali hazırda devam eden meslek komiteleri istişare toplantılarını
önümüzdeki Ramazan ayına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Ramazan ayından sonra da bu
toplantıları sanayi sitelerinde yapmayı planlıyoruz.
Soru/Sorun 7: Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu ile ilgili sıkıntımız var.
Personelimize mesleki eğitim vermemiz gerekiyor. Konuyla ilgili Halk Eğitim Merkezlerine
yönlendiriliyoruz, ancak bu merkezlerde verilen eğitimler yetersiz kalıyor. Konuyla ilgili
Odamızın üyelerine yardımcı olmasını isteriz.
Çözüm Önerileri/Görüş:
İnşaatına başladığımız yeni Mesleki Eğitim Merkezi ile Üniversitemizin bünyesinde yer
alan KARSEM’de mesleki eğitim konusunda belgelendirme hizmeti verilecek. Mesleki Eğitim
Merkezi inşaatımız 2017 yılında bitirilecek. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren
KARSEM’in ise TSE ile ilgili başvurusu yapıldı ve süreç devam ediyor. Ayrıca TÜRKAK ile de
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akredite olma süreci devam ediyor. Bir sene içerisinde belgeler tamamlanarak üyelerimize
hizmet vermeye başlanacak.
Soru/Sorun 8: İşçi sağlığı ve güvenliği davalarında, sorumlu yönetici atanmasına karşılık
mutlaka işveren ve vekili suçlu bulunuyor. Sektörde işçilerin saat başı çalışmasına yönelik
düzenleme istiyoruz. İşçi-işveren davalarında çoğunlukla işverenler kaybediyor. Son çıkan
yasalarda işveren şahitliği muteber değil. Kanunların yasalaşma sürecinde işveren hakları
da gündeme getirilmeli. İşten çıkarılan işçi çıktıktan sonra işyerine ihbarname gönderip
tazminat talep ediyor. Kanunda 3 gün üst üste gelmeyen işçinin tutanakla işten
çıkarılabileceği belirtilmesine karşılık mahkemede tutanağın noter onaylı olup olmadığı
soruluyor. Ayrıca işten çıkarılan işçinin işten çıktıktan sonra 10 yıl dava etme hakkı var.
Çözüm Önerileri/Görüş:
İşçi-işveren davalarında işverenlerin dava kaybetme oranı %98. Yakın zamanda
arabuluculuk şartı getirilecek. Bu tür davalarda dava açacak taraf önce arabulucuya gidecek,
uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilecek. Burada davaların ön filtreden geçmesini
sağlayacaktır. Devlet saatlik asgari ücret belirleyebilir. Konuyla ilgili çalışıyoruz.
İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili davalardaki bu tip sorunları sözleşmeye eklenecek bir
maddeyle çözülebilir. Konuyla ilgili üniversitemizdeki Yalçın Bostancımızla görüşebilirsiniz.
Soru/Sorun 9: Yapı fuarına katılmamıza rağmen yerel yönetimlerden kimse fuara
gelmedi. Belediye ihtiyaçlarını daha çok Konya dışından temin ediyor. Konuyla ilgili
yardımcı olmanızı istiyoruz. Büyükşehir yasasından dolayı ilçelerde iş yapamıyoruz. İhale
ilanları çarşaf şeklinde çıkıyor ve bütün malzemeler tek bir liste aracılığıyla alınmak
isteniyor. İhaleyi alan firmalar da malzemelerin çoğunu şehir dışından temin ediyor. Zaten
trilyonluk ihalelerde küçük esnafın istenen teminatı yatırması dahi mümkün değil.
Çözüm Önerileri/Görüş: Konunun çözümü noktasında Sayın Valimiz Muammer Erol
Bey’le de görüştük. Yakın zamanda belediye ve üniversite yetkilileriyle bir toplantı yapılması
kararlaştırıldı. Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını Konya dışına kaydırma eğilimi var ve bu konuda
birçok sektörden şikâyet alıyoruz. Bu toplantıyı özellikle kurumların satınalma sorumluları ve
müdürleri ile yapacağız.
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Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Maden Kanununa dayalı yönetmeliklerin çıkmaması sektörü zor durumda bırakıyor.
Ayrıca, kanunda bazı zorlaştırıcı maddeler var.



Maden yasasının henüz çıkmaması, mevzuat açısından belirsizlik doğuruyor. Bu
ortamda da maden ruhsatlarının verilmesi 6 ay/1 seneyi buluyor.



Mermer

fabrikalarından

çıkan

mermer

tozları

çimento

fabrikalarında

değerlendirilebilir mi?


Odamız aracılığı ile sektörümüze yönelik yurt dışı fuarlarına gitmek istiyoruz.
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