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48. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 48. Meslek Komitesinde (Ağaç Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti) yer
alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları
bulmak amacıyla 2 Şubat 2016 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 48. komiteden toplam 25 üye katılmıştır.
Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 47.si
yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 57’si ile görüşmeler
tamamlanmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:
 Mehmet Polat
Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:
 Mustafa Çetiner : 48. Komite Başkan Yardımcısı
Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Yabancı işçi çalıştırma konusunda belirlenen şartların Konya, Karaman
gibi işsizlik oranı düşük illerde biraz daha esnetilmesi mümkün müdür?
Çözüm Önerileri/Görüş: Yabancı işçi çalıştırma izninde, mevcut çalışan sayısının yüzde
10’unu geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Ancak işsizlik oranı düşük olan Konya
gibi illerde ve özellikle bazı sektörlerde sektör temsilcilerinin farklı talepleri var. Örnek olarak
Konya’da ayakkabı sektöründe ciddi bir eleman sıkıntısı bulunmaktadır ve yüzde 10’luk
seviye yetersiz kalacaktır. Eksikliği gidermek adına; istihdam eksikliği fazla olan sektörler
İŞKUR’dan eleman talep edecekler, ihtiyacı karşılanamayan durumlar için o sektördeki yüzde
10 barajı yükseltilerek yabancı işçi çalıştırabilmenin önü açılacaktır. Yönetmelikteki son
düzenleme aşağıdaki gibi olmuştur:
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazetenin Tarihi: 15.1.2016 No: 29594
İstihdam kotası MADDE 8- (3)
İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden,
çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı
işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda
istihdam kotası uygulanmayabilir.
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Soru/Sorun 2: İşsizlik maaşının kaldırılmasını talep ediyoruz, eleman bulmakta ve
istihdam etmekte zorlanıyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: İşsizlik konusu ve işsizlere ödenen rakamların çok büyük bir
sosyal problem olduğu ortadadır. İlgili maaşın kalkması mümkün değildir ama asgari ücrete
çok yakın bir rakam olması da uygun değildir. Burada önemli olan diğer bir madde de “sosyal
yardımlar” konusudur. Çok farklı yerlerden yardım alarak hayatını idame ettiren kişiler var.
Biz, bütün yardımların tek merkezden takip edildiği, ihtiyacı olan herkese ulaşılabilen bir
sistem olmasını istiyoruz. Devletin, yardımların bu şekilde organize edilmesi noktasında
çalışması olduğunu biliyor ve destekliyoruz.
Soru/Sorun 3: İŞKUR’dan gelen elemanlardan bazıları sigortalı görünmek istemiyorlar.
Ayrıca asgari ücretten yüksek maaş alıp da sigorta primimiz düşük ödeniyor diye şikâyet
eden işçiler de var. Mahkeme süreci uzun ve masraflı oluyor.
Çözüm Önerileri/Görüş: İŞKUR ile alakalı olarak, gelen kişilerin maaşı hacizli olan veya
nafaka ödeyen kişiler olduğunu biliyoruz. Eksikliklerin giderilmesi konusunda kurumlar
tarafından çalışmalar devam ediyor.
Oda olarak asgari ücret konusundaki taleplere sadece “Asgari Ücret ….. Kadardır”
şeklinde bir resmi yazı ile cevap verebiliyoruz. İş mahkemelerinde işverenlerin dava kazanma
oranı binde 8 gibi çok düşük bir rakam. İşçi-İşveren arasındaki sorunların çözülmesi için
“Arabuluculuk Müessesesi” üzerinde duruyoruz. Talebimiz; İş mahkemelerine müracaat
edilebilmesi için ilk önce Arabulucu kişiye başvurulması, sorun çözülemezse mahkemeye
gidilmesidir. Bu şekilde her iki taraf da gerek maddi masraflardan gerekse vakit kaybından
kurtulmuş olacaklardır.
Soru/Sorun 4: Uzun yıllardır esnaf olmamıza rağmen işyeri/dükkân sahibi olamadık.
Konya Ticaret Odası’nın bu konuda çalışması var mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya’daki birçok kurum ve kuruluş ile birlikte konu hakkında
çalışmalarımız var. TOKİ ile görüşmelerimiz oldu. Kayseri ve Bursa örneklerinde olduğu gibi,
10 yıl vadeli ve TOKİ’nin diğer yapılarındaki şartlara benzer şartlar ile işyerleri yapılması söz
konusu. Büyükşehir Belediyesi ile yer temini konusundaki görüşmeler devam ediyor. Proje
olgunlaştığında üyelerimize duyurusunu yapacağız.

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü

2

7

48. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Soru/Sorun 5: Mesleki eğitim konusunda ülke olarak geride kaldık. TOBB tarafından bu
konuda herhangi bir çalışma yapılmakta mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Mesleki eğitimle alakalı olarak TOBB tarafından çalışmalar
yapılmaktadır. Bir meslek lisesi öğrencisinin devlete yıllık maliyeti 5-6 bin lira civarında.
Yurtdışı örneklerinde olduğu gibi tüm meslek okullarının işletmesinin Odalara devrini talep
ediyoruz. İşletmesinin Odalar tarafından yapıldığı, personel özlük haklarının devlete ait
olduğu çalışmanın 2016 yılında seçilecek bir pilot ilde uygulanması planlanmakta ve Konya
olarak biz buna talibiz.
Ayrıca yine TOBB tarafından 81 ilde 81 okul projesi devam etmektedir. Okulların
yapımındaki fonlama TOBB vasıtası ile olmaktadır.
Soru/Sorun 6: Finlandiya, Kanada, İsveç gibi ülkelerde yüksek metreküp tomruk işleyen
işletmeler, devlete daha düşük birim fiyat üzerinden ödeme yapıyorlar. Firmaların yıllık
tomruk tüketimine bakılarak, devlet tarafından aynı oranda indirim uygulanmasını
istiyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: Sektör ile alakalı sorunları aktarmak, teknik konularda istişarede
bulunmak amacıyla hemşerimiz Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun Tüfekci’yi
Odamıza davet edip, sıkıntılarınızın aktarılmasını ve beraber çözüm yolları bulunmasını
sağlayalım inşallah.
Soru/Sorun 7: KTO Karatay Üniversitesi öğrenim ücretlerinde KTO üyelerine indirim
yapılmasını talep ediyoruz.
Çözüm

Önerileri/Görüş:

Üyelerimizden

gelen

yoğun

talepler

doğrultusunda,

yetiştirebilirsek 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim–öğretim döneminde KTO üyelerinin
çocuklarına inşallah indirim uygulayacağız.
Soru/Sorun 8: Sigorta ve Bağ-Kur Primleri ciddi oranda yükseldi. Destek bekliyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: Asgari ücrette yapılan artıştan sonra Bağ-Kur primlerinde de
dolaylı bir artış oldu. Oda olarak, düzenli prim ödemesi yapanlara %10 civarında bir indirim
sağlanmasını talep ediyoruz.
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Soru/Sorun 9: İhracat yapan veya yapmak isteyen firmalar için yurtdışı ziyaretleri ile
ilgili Oda destekleri var mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuar
ziyaretleri, B2B organizasyonları (İkili İş Görüşmeleri) yapıyoruz. Bu programlardan KOSGEB
desteği ile faydalanmak için asgari 10 ve üzeri firmanın bir araya gelerek başvurması lazım.
Ayrıca yine Ekonomi Bakanlığı destekleri ile bu ziyaretler gerçekleştirilebilir. 10’dan fazla
firma ile birlikte Odamıza yapılacak olan başvuruları değerlendirir, sektör temsilcilerini diğer
ülkelerdeki ithalatçılar ile buluşturabiliriz.
Soru/Sorun 10: İhracat ile ilgili dış ülkelerden gelen taleplerin Oda bünyesinde
toplanması mümkün müdür?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası web sayfasında yer alan “İhracatçı Firma
Rehberi”

(www.kto.org.tr/ihracatci-firma-rehberi)

aktif

olarak

üyelerimize

hizmet

vermektedir. 2016 Şubat ayı itibarıyla 297 firmamız, kendilerini ve ürettikleri ürünleri
tanıtabildikleri, iletişim bilgilerini ekleyebildikleri ilgili rehberi kullanmaktadırlar. İhracatçı
firmalarımızı ilgili kurum/kuruluşlarla buluşturma amacıyla Konya Ticaret Odası tarafından
hazırlanan bu online rehbere üyelerimiz kayıt yaptırabilirler.
Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Geçmiş yıllarda tatbik edilen, “ödemesi peşin yapılan orman emvalinde yüzde 10
indirim” uygulamasının tekrar gündeme getirilmesi,



Kredi-Faiz oranlarının düşürülmesi,



İmar rantlarının vergilendirilmesi,



KOBİ’lerin finansmanı konusunda alternatif yöntemler ortaya konması,



Tomruk İhale Kanunu’nun pratikte de uygulanması, “dikili satış” sürecindeki yeşilkart
sahibi köylülerin sigortalı gösterilememesi sorununun giderilmesi,



Kesilen ağaçların yerine yenilerin dikiminin çokça yapılarak geleceğin teminat altına
alınmasının sağlanması,



Satış yöntemleri ile ilgili işletmeler arasındaki farklı uygulamaların kaldırılması,



Orman işletmelerinden mal alışlarındaki KDV ile satışlardaki KDV farklılığının
dengelenmesi,
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KTO Karatay Üniversite öğrencilerinin İngilizce eğitimi noktasında ekstra faaliyetler
yapılması, (Erasmus ve diğer üniversite faaliyetleri hakkında bilgi verildi)



Üyelere yönelik İngilizce eğitimi için kurs açılması, (KTO Karatay Üniversitesi
tarafından bu konuda bir çalışma yapılacağı bildirildi)



Yüzde 9 olan “Tevkifat Oranı”nın kaldırılması (Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı
Sayın Harun Tüfekci ile yapılacak toplantıda gündeme getirileceği ifade edildi).
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