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Odamız 40. ve 45. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair 

sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 12 Nisan 2016 tarihinde 

Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 40. 

ve 45. komitelerden toplam 48 üye katılmıştır.  

 

Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 52.si 

yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 64’ü ile görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

 

40. Komite: Kimyasallar ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti 

45. Komite: Boya ve Malzemeleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti  

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Mustafa BÜYÜKEĞEN : 40. Komite  

 Mehmet TEKİN           : 45. Komite  

 Mehmet Ali ARLI        : 40. Komite 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Şakir KON              : 40. Komite Başkanı 

 Musa BAŞAŞÇI              : 40. Komite Başkan Yrd. 

 Mustafa KÖK                : 45. Komite Üyesi 

 Fatih Süleyman ÖNSES : 45. Komite Üyesi 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

Soru/Sorun 1: Piyasada sektör gereği 6 – 9 ay vadeli mal satmaktayız. 

Müşterilerimizden aldığımız çeklerde sıkıntı yaşanmaktadır. Şu an evlere hacze gidilse de 

bir sonuca ulaşılamıyor. Bu konuda yapılabilecek bir şey var mıdır?  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Çek yasasına özellikle hapis cezasının kaldırılmasına karşı çıkan 

ilk Odayız. Şimdi karekodlu çek uygulaması başlatılmaktadır. Bu sayede iş yapacağınız 

firmanın geçmiş bilgilerine ulaşabileceksiniz. Karekodlu çek uygulaması,  gerçekte problemi 

çözmek yerine sahte çeki çözecektir, birde bankalardan firma bilgisi sorgulama işlemini 

ortadan kaldırarak ekranda firma geçmişini görmemizi sağlayacaktır. Avrupa Birliği 
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müktesebatı çerçevesinde, ekonomik suça ekonomik ceza olarak çıkmıştır bu kanun. Ancak 

bizim orada anlatmak istediğimiz, belli bir miktar üzerinde ödenmeyen çek ve senetlerin 

ekonomik suç olmadığı, dolandırıcılık olduğudur. Bu işi profesyonel hale getirmiş kişilerin 

yaptığı işin dolandırıcılık olduğu ve dolandırıcılıktan işlem yapılması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Bu konuda çalışıyoruz. 

Evlerde uygulanan haciz; televizyon, buzdolabı gibi eşyalarla ilgiliydi. Ancak evden 

haczedilen bir ürün satılmaya kalkıldığında, depo masraflarını dahi karşılamadığı için 

avukatlar tarafından sıcak bakılmamaktadır. Buradaki kötü niyet bu işi profesyonel olarak 

yapanlardır. Eskiden insanlar kişisel mal varlıklarını satarak ödemeye gayret ediyorlardı. 

Ancak artık kişisel mal varlıklarına kimse dokunmuyor, firmanın üzerinde varsa mal varlığı 

ona el koyulabiliyor.  

 

Soru/Sorun 2: Elektrikçiler Odası, Şoförler Odası vb kurumlar inşaatla ilgili bir çatı 

altında size bağlı olarak çalışsa, bizim onlardan da referans alabileceğimiz bir sistem 

kurulamaz mı? Amerika’da var olan, kişilerin kredi notlarını görebileceği bir sistem mevcut 

mudur? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Biz Konya Ticaret Odası olarak, üye firmalarımızın sır kapsamına 

girmeyen bilgilerini internet sitemizden paylaşmaktayız. Aynı zamanda, internetten sicil 

gazetesi diye girildiği zaman firmaların ortaklık yapılarından, imza yetkilisine kadar birçok 

bilgiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca Kredi Kayıt Bürosuna kayıt yaptırmak suretiyle de cüzi bir 

rakama almış olduğunuz çekleri sorgulatabilirsiniz. Ancak bizden istenilen firmaları kara 

listeye alıp, bu bilgilerin paylaşılması ise hukuken bunu yapma imkânımız bulunmamaktadır.  

Şu an ülkemizde şahısların kredi notlarının sorgulatılabileceği Findeks diye bir sistem 

bulunmaktadır. Doğum tarihi ve TC Kimlik numarası ile internetten giriş yapıldığı takdirde 

100 üzerinden kredi notu oluşturulmaktadır. Şirketlerin tamamında şu anda derecelendirme 

söz konusu değildir. Şirketlerin izin vermesi halinde derecelendirilebileceklerdir.   

 

Soru/Sorun 3: İş sağlığı, güvenliği konusunda yetkililer firmamızı ziyaret ettiler, eksikler 

bulup ceza yazdılar. Bu ziyaret işletmemize 20.000 TL gibi bir yük getirmiştir. Aynı ziyaretin 

sektördeki diğer firmalara yapılmaması, haksız rekabete yol açmaktadır. Konya Ticaret 

Odasının bu konuda yapabileceği bir şey var mıdır?  
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Çözüm Önerileri/Görüş: İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda bir şikâyet söz konusu değil 

ise genel incelemeye girmişsinizdir. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda bir ara Dökümcülere 

gidildi ve tüm dökümcüler incelendi. Şikâyet söz konusu değil ise tüm firmalar genel 

incelemeye alınmakta, tek bir firmaya özellikle gidildiğini düşünmüyorum. Eğer bu konuyla 

ilgili ciddi bir rahatsızlığınız varsa, gelirsiniz görüşürüz bende öğrenirim, neden diye sorarım 

da. Onun haricinde ceza kesinleştiyse şu aşamada bir şey yapamıyoruz. Ancak, eksiklerin 

giderilmesi ile ilgili bir süre verildiyse, o sürenin uzaması konusunda ricada bulunabiliriz. Hem 

yapılabilirlik kolaylaşıyor, hem de gelen ekonomik yükü bir miktar yaymış oluyoruz.  

 

Soru/Sorun 5: Bulunduğumuz Toptan Gıdacılar sitesinde 350 dükkân, 7 site yer 

almaktadır. Doğalgaz bağlanması için her bir dükkândan dilekçe toplandı ve defaatle 

Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.’ye başvuru yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Aynı 

bölgede yer alan Kuruyemişçiler Sitesinde doğalgaz bulunmasına karşılık bizim bölgemizde 

bulunmuyor. Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş., işyeri başına 4.500 TL paraya ilave olarak 

bölgeye koyacağı vana için de 20.000 $ talep etmektedir. Enerya Konya Gaz Dağıtım 

A.Ş.’nin doğalgazı getirme zorunluluğu olmasına karşılık bu tür taleplerle karşı karşıya 

kalıyoruz. Konuyla ilgili Odamız yardımcı olabilir mi? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Tüketiciler, Enerya A.Ş.’ye kanuni haklarını bilmeden gittiği 

zaman farklı uygulamalarla karşılaşabiliyorlar. Sitenizin başkanı ve başkan yardımcısı ile 

birlikte Enerya A.Ş. Genel Müdüründen randevu alıp ziyarete gidip, tekrar bir fiyat çıkarttırır, 

vade pazarlığı yapabiliriz.  

 

Soru/Sorun 6: KOSGEB’in desteklerinden faydalanıyorduk. Ancak, 7- 8 ay önce KOSGEB 

bir karar almış, Adi Ortaklık olduğumuz için destek vermeyi kestiler. Şu anda hiçbir 

desteklerinden faydalanamıyoruz. Limited ve Anonim şirket ol diyorlar ancak böyle bir 

değişiklik yapmam durumunda ciddi bir KDV ödemesi çıkmaktadır. Konuyla ilgili 

yapabileceğiniz bir şey var mıdır?  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: KOSGEB’le görüşür, konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştiririz.  
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Soru/Sorun 7: Bu aydan sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili cezai yaptırımlar 

uygulanmaya başlanacak. Yanımızda çalıştırdığımız elemanlarımıza bu belgeyi aldırma 

zorunluluğumuz var ancak Milli Eğitim Bakanlığı veya Halk Eğitim Merkezlerinden alınan 

belgelerin geçerliliği bulunmamaktadır. Bu belgeyi Türkiye’de 6 tane firma vermekte ve bu 

firmaların hepsi İstanbul’da bulunmaktadır. Kursiyer sayısı 20 kişiden az olduğu zaman, bu 

firmalar Konya’ya gelmiyor, kursiyer başına yaklaşık 700-800 TL maliyet çıkarılıyor. Şu anda 

yapılmakta olan Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki Yeterlilik Belgesi de verecek mi? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş:  

Mesleki Eğitim Merkezi, hem eğitim verip hem belge verememektedir. Üniversitemizin 

bünyesinde yer alan KARSEM’de mesleki eğitim konusunda belgelendirme hizmeti verilecek. 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren KARSEM’in ise TSE ile ilgili başvurusu yapıldı ve 

süreç devam ediyor. Ayrıca TÜRKAK ile de akredite olma süreci devam ediyor. Bir sene 

içerisinde belgeler tamamlanarak üyelerimize hizmet vermeye başlanacak. Cezai yaptırıma 

maruz kalmamak adına Halk Eğitim Merkezine yazılarınızı yazıp dosyalama işlemlerinizi 

oluşturun.  

 

Soru/Sorun 8: G Belgesi prosedürü ile ilgili sıkıntı yaşamaktayız. Bayındırlık ve İskan İl 

Müdürlüğündeki yetkililer TSE’nin kriterlerini istiyorlar ancak bizim TSE onaylı olan 

ürünlerimiz ayrı, olmayan ürünlerimiz ayrı olmasına rağmen bütün ürünlerimize G Belgesi 

zorunluluğu sunulmaktadır. TSE kriterleri isteniliyorsa neden G Belgesi alıyoruz TSE Belgesi 

alıp geçmeliyiz. Analizler, tek bir özel şirket tarafından yapılmaktadır ve her bir ürün için 5 

TL analiz ücreti talep edilmekte. Bu ürün analizleri için KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili bir 

çalışma gerçekleştirilebilir mi?  

 

Çözüm Önerileri/Görüş:  

Konu çok hâkim olduğumuz bir konu olmadığı için, öncelikle G Belgesinin neden 

istendiğini öğrenmek lazım. Bu sistem kaldırılabiliyorsa sistemi kaldırırız, eğer 

kaldırılamıyorsa, alınması zorunlu olan bir belgenin Türkiye’de tek bir özel firma tarafından 

verilmesi sıkıntılı. Bu konuyla ilgili de yetkililerle görüşülür. 


