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39. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 39. Meslek Komitesinde (Genel Amaçlı Diğer Plastik Ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı
Ve Toptan Ticareti) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu
sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 28 Nisan 2015 tarihinde Odamızda bir istişare
toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 35. komiteden toplam 50 üye katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Mehmet Emin Gürbüz



Ahmet Arslan

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Yahya Koç



Emir Çağrı Çağlayan : 39 Komite Başkanı Yardımcısı

: 39. Komite Başkanı

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Sektördeki Eleman Sıkıntısı
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya’da işsizlik yüzde 5’in altında. Türkiye genelinde işsizliğin
en az görüldüğü bölge Konya ve Karaman’ında da içinde olduğu bölge. Merkez ilçeleri
değerlendirirsek işsizlik yüzde 4’ün de altındadır. Bu sebeple sanayimiz eleman sorunu
yaşamaktadır. Sorunun kalıcı çözümü için göç almalıyız. Göç nitelikli olmazsa Adana,
Gaziantep örneklerinde olduğu gibi sosyal problemler olabilir.
İlçelerden merkeze göçü gerçekleştirecek projeler üzerinde çalışılması gerekmektedir.
Öneri olarak söyleyebiliriz ki; demiryolu hattı olan bölgelerimizden (Ladik, Ilgın, Sarayönü
gibi) banliyö ulaşımı ile günübirlik işçinin gelmesi sağlanabilir. Bunun için Büyükşehir
Belediyemizle görüşüyoruz.
Soru/Sorun 2: Personelin Çok Sık Yer Değiştirmesi
Açıklama: İşçi bulmadaki en büyük sıkıntılardan birisi de işçilerin çok fazla firma
değiştirmesi. Devlet olarak SGK’Lı çalışanların işe giriş-çıkışlarında (yıl içerisinde belli sayıda
işe girebilme vb.) kısıtlama yapılabilir mi?
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Çözüm Önerileri/Görüş: Çalışanların sürekli değişmesi, üyelerimizin çok sıkıntı yaşadığı
bir durum. SGK’nın aynı yıl içerisinde işe giriş-çıkış sayısında kısıtlama getirmesi veya başka
yöntemlerle bunu engellemesi makul öneri olabilir fakat bu uygulamanın insanların özgür
irade hakkı ile de değerlendirmesi lazım. Oda olarak, işsizlik maaşı ve sosyal yardımların kolay
hak edilememesi ile ilgili çalışmamız var, bu öneriyi de ekleyebiliriz.
Soru/Sorun 3: Patentli Ürün İthalatındaki Sıkıntılar ve Haksız Rekabet Ortamı
Açıklama: Konya’da üretip tescilini aldığımız ürünleri, yurtdışından gayri resmi olarak
getiren firmalar ile sıkıntı yaşamaktayız. Takibi çok zor bir problem. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile yazışmalar da tatmin edici netice vermedi, çalışma yapılabilir mi?
Ayrıca Devlet tarafından sektörümüze yüklenen ÇED Yönetmeliği ve İş Güvenliği
Yasası’ndan dolayı maliyetlerimiz haklı olarak artmaktadır. Her firma aynı hassasiyette
olmadığı ve denetimler yetmediği için haksız rekabet ortamı oluşmaktadır.
Çözüm Önerileri/Görüş: Patentli ürünlerin ithalatı ile alakalı olarak, sizin çalışmanızı da
ekleyip Oda olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazı yazalım. Takibini yapar, neticesini
bildiririz.
ÇED veya İş Güvenliği konularında denetleyicilerin farklı uygulamaları var ise veya
firmalara göre farklı uygulamalar söz konusu ise haksız rekabet olmaması tabii ki mümkün
değildir. Bununla beraber, ilgili makamlardan denetleme talebinde bulunulabilir fakat
neticelerinin iyi araştırılması lazımdır. Üyelerimizi ekonomik anlamda korumak için Oda
olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
Soru/Sorun 4: TOKİ Tarafından Yapılması Planlanan İşyerlerin Son Durum Nedir?
Çözüm Önerileri/Görüş: TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2-3 yıldır devam eden
bir görüşmemiz var. KTO, KSO, KTB ve Müsiad hep birlikte bu konu üzerinde çalışıyoruz.
Talaşlı imalat ve talaşsız imalat kısıtlaması olmadan, sektörlerin bir arada toplandığı
işyerlerinde nihai karar orta çıkınca üyelerimize duyuracağız.
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Soru/Sorun 5: Organize Bölgelerine Ulaşımda Servis Sıkıntısı
Çözüm Önerileri/Görüş: Sanayilere ulaşımdaki servis sistemimiz çok verimsiz
durumdadır. Özel araç ve otobüs yoğunluğu aşırı miktarda. Başbakanımız tarafından
açıklanan Konya Metrosu, toplamda 3 Milyar TL tutarında yatırımla şehrimizin ulaşımı için
büyük bir proje. Bu hattın Organize Sanayi bağlantısı da olacak, ayrıca şehir içi Banliyö Hattı
ile Sanayi bölgelerine ulaşabilmek mümkün olacaktır.
Soru/Sorun 6: Konya’daki Enerjinin Kalitesiz Olması ve MEDAŞ Sorunları
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya ve Türkiye’de yaşanan kış şartları, enerjinin önemini
bizlere bir kez daha göstermiştir. İki ay öncesinde Konya Valimiz, TEDAŞ, MEPAŞ, EPDK, Oda
ve Borsalar ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Konya’nın genel
anlamda sorunları görülerek bir mutabakat zaptı imzalandı. BÜSAN tarafına geçici seyyar
trafo (Enerji İndirme Merkezi) kurulacak. Üyelerimizin özel problemleri var ise Odamıza
iletmeleri halinde konunun ilgili makamlara ulaşmasını sağlar, çözümü için takibini yaparız.
Soru/Sorun 7: Organize Sanayi Bölgelerinde Arsa Fiyatlarının Çok Yüksek Olması
Çözüm Önerileri/Görüş: Arsa ve işyeri konusu, önemi gittikçe artan bir noktada. İşyeri
sahibi olmak isteyenlerin, banka ve fon kullanarak büyük bir kaynak transferi yapmasına
sıcak bakmıyoruz. TOKİ ile görüşmelerin başlamamızın en önemli sebebi de budur. TOKİ’nin
yaptığı diğer yapılar ile benzer şartlara sahip işyerleri (10-12 yıl taksit imkânı, uzun müddet
satamama vb.) bu sorunlara bir nebze çözüm olacaktır.
Soru/Sorun 8: Sektör Olarak Hammadde Alımlarını Toplu Yapamaz mıyız?
Çözüm Önerileri/Görüş: Toplu hammadde temini, uzun yıllardır sürekli dile getirdiğimiz
bir konu. Eğer patentli ürününüz yoksa fiyat belirleme hakkınız da yoktur. Bu dönemde fiyatı
pazar belirlemektedir. Kar etmek isteniyorsa tek yol maliyeti düşürmekten geçiyor. Plastik
sektörü gibi güçlü ve büyük bir sektörün hammadde alımında ortak hareket etmesi çok
mantıklı olacaktır.
Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Meslek Liselerini tercih eden öğrencilerin burs vb. destek ile teşvik edilmesi
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