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Odamız 3. Meslek Komitesinde (Tahıl, Hububat ve Bakliyat Ürünlerinin Yetiştirilmesi, 

Toptan-Perakende Ticareti) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve 

bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 21 Ekim 2014 tarihinde Odamızda bir istişare 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 59 komite üyesi katılmıştır.  

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Bekir Odabaşı  : Meclis Üyesi 

 Naim Gökbaş  : Meclis Üyesi  

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Ramazan Koçaker  : Komite Başkanı 

 Mevlüt Doğan  : Komite Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Sorun 1: Yurtdışı Hububat Fiyatlarının Takibindeki Zorluklar 

Açıklama: Yurtdışındaki hububat fiyatlarını TMO’nun dışında bir yerden takip 

edemiyoruz. TMO’nun verileri çok sağlıklı ve güncel olamayabiliyor. Yurtdışındaki fiyatları 

takip edebileceğimiz bir platform var mıdır? Varsa nasıl ulaşabiliriz? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Bizler Oda olarak daha önce dış ticaret yapan firmalarımız için 

KOMPASS platformuna abone olduk ve üyelerimizin ücretsiz kullanımına açtık. Benzer bir 

uygulama hububat sektörü için de varsa bu konuda Ticaret Borsası ile araştırıp gerekli 

girişimlerde bulunuruz. 

 

Sorun 2: Tohumculuk Fuarının Her Yıl Düzenlenmemesi  

Açıklama: Tohumculuk sektörü Konya’da gelişmekte olan bir sektördür. Ancak hem yerel 

hem de merkezi yönetim tohumculuğa gereken önemi göstermemektedir. Konya’da iki yılda 

bir tohumculuk fuarı düzenleniyor. Geçen yıl yapılan fuara TÜYAP gereken ilgi alakayı 

göstermemiş ve fuar sönük geçmiştir. Bu fuarın şehrimizde daha etkin gerçekleşmesi için 

neler yapılmalıdır? Bu fuar her yıl düzenlenebilir mi? 
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Çözüm Önerileri/Görüş: Tohumculuğa gereken önemin verilmesi ve desteklerin artması 

için ilgili Bakanlıkla ve kurumlarla yazışmalar yapabiliriz. Tohumculuk sektörü Konya’da şu an 

için tek başına fuar organize etmekte yetersiz kalmaktadır. Tohumculuğu hayvancılık, sulama, 

zirai ilaçlar gibi diğer sektörlerle birleştirip ancak bir fuar düzenleyebiliyoruz. İnşallah 

önümüzdeki yıllarda sadece tohumculuk üzerine her yıl fuar düzenleyebilecek kapasiteye 

ulaşırız. 2015 yılı için tohumculuk sektörünü kapsayan fuarı, Şubat ayı içerisinde organize 

etmeyi planlıyoruz. 

 

Sorun 3: Tohumculuk Yasasındaki Mevzuat  

Açıklama: Türkiye’de 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk yasası yürürlüğe girmiştir. 

Ancak bu yasa; tohum üretici kuruluşlarını, tohum üretmede oldukça zorlar nitelikte ve bir 

takım engeller içermektedir. Yasada madde düzeltilmesi için en az 50 milletvekilinin onayı 

gerekmektedir. Yasanın ilgili maddelerinin değişmesi için ne yapılabilir? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Bu konu oldukça önemlidir. İlgili sektör temsilcileriyle ve Ticaret 

Borsası ile birlikte detaylı bir rapor hazırlayıp, Bakanlığı ve bürokratları bu konuda harekete 

geçirmeliyiz. 

 

Sorun 4: KTO Munzam Aidatı Hesaplamasındaki Şeklî Açıya İtiraz  

Açıklama: İş Konya Ticaret Odası’nın tahsis etmiş olduğu munzam aidata, şekli açıdan 

itiraz etmekteyim. Bunun sebebini, bir önceki yılın zararı göz önünde bulundurulmadan, 

doğrudan o yıl ki kâra bakılması oluşturmaktadır. Bu konuda neler yapılabilir? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Bu konuda üyelerimizin mağdur olmasını istemeyiz. Gerekli 

çalışmalar tarafımızca yapılacaktır. 

 

Sorun 5: KTO Karatay Üniversitesi’nde Tarım ile İlgili Bir Bölüm Açılacak mı? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Üniversitemizde tarımla ilgili bir bölüm açmayı şuan için 

düşünmüyoruz. Konya Şeker yakın zamanda Tarım ve Gıda Üniversitesi kuracaktır ve bu 

alanda da başarılı olacaklarını tahmin ediyoruz. Biz daha çok mühendislik, iktisat, işletme gibi 

beşeri bilimler üzerine uzmanlaşmak istiyoruz. 
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Sorun 6: Güneş Enerjisini Aktif Kullanmadaki Prosedür Çokluğu 

Açıklama: Tesislerimizde güneş enerjisinden faydalanmak istiyoruz. Ancak Türkiye’de çok 

yeni bir girişim ve aynı zamanda çok fazla prosedür mevcuttur. Bu süreci kolaylaştırmak için 

ne yapılabilir? Kaldı ki sektörümüzde güneş enerjisinden faydalanmak isteyenlerin sayısı 

oldukça fazladır. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan “ser” adında bir ürün 

henüz Türkiye’de üretilememektedir. Türkiye bunu tamamen ithal etmektedir. İthalatta bir 

patlama yaşanmaması için devlet, güneş enerjisi yatırımları konusunu bir müddet ağırdan 

alma niyetindedir. Kocaeli’nde “ser” üretimi yapacak bir tesisin temelleri atılmıştır. İnşallah 

önümüzdeki yıllarda bu ürünün üretimiyle birlikte güneş enerjisi yatırımları da artacaktır. 

 

Sorun 7: Tohumculuk Sektöründeki Depolama Sıkıntısı  

Açıklama: Sektörümüzde depolama sorunumuz oldukça hat safhadadır. Depolamadan 

dolayı yer sıkıntısı yaşamaktayız. Mevcut yerlerimizde yatay depolama yapılmaktadır. Ancak 

gün geçtikçe yetersiz kalmaktadır. Bizlerin dikey silolarda depolama yapması gerekmektedir. 

Bu konuda devletin bizlere uygun fiyatlı arsa tahsis etmesi için neler yapılabilir? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya’nın arazisi geniş olmasına rağmen arsa fiyatları çok 

pahalıdır. Bunun en büyük sebebi çevre yolunun olmaması ve beraberinde şehrin sınırlarının 

tayin edilememesidir. Bu durum çözüme kavuştuğunda yerleşim ve sanayi yerleri belirli bir 

alanda sıkışıp kalmayacaktır. Ayrıca bu konuda Ticaret Borsamız hazine arazilerinden yer 

almak için Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri ile görüşmeler halindedir. 

 


