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52. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 52. Meslek Komitesinde (Motorlu Kara Taşıtları İçin Diğer Parça ve Aksesuarların
İmalatı) yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm
yolları bulmak amacıyla 18 Kasım 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 103 komite üyesi katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Faruk Soydemir

: Meclis Üyesi



M. Fahri Beserek

: Meclis Üyesi

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


H.Hüseyin Sağır

: Komite Başkanı Yardımcısı



Recep Keleş

: Komite Başkan Yardımcısı

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Otomotiv Sanayi Sektöründe Tetikleyici Unsur Yok
Açıklama: Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası yönetim kurullarından, otomotiv
sanayiinde tetikleyici olmalarını talep ediyoruz. Sektör olarak yıllardır OEM’e (orijinal ürün
üreticisine) üretim yapıyor, edindiğimiz tecrübemizle büyük bir projeye imza atmak için
kendimizi hazır hissediyoruz.
Çözüm Önerileri/Görüş: Tümosan, ordumuzun tank motorlarının revize ihalesini almıştır.
İlk yatırım maliyetleri, ne otomobil fabrikası ne de diğerleri için çok fazla değil. Önemli olan,
sürdürülebilirlik ve marka olabilmektir. Ayrıca orta ve uzun vadede benzinli/dizel araçların
geleceği çok açık görünmemektedir. Emisyona olan baskının sonucu göz önünde
bulundurularak, dizel/benzinli araçlar yerine, elektrikli araçlarla ilgili ivme yakalanabilir.
Soru/Sorun 2: Yurtdışı Pazarlarında Hedef Tespiti Nasıl Yapılmaktadır?
Çözüm Önerileri/Görüş: Fuarlar, ihracatı artıran, firmalarımızın yerel ve ulusal anlamda
ufkunu açan organizasyonlardır. Pazar araştırmalarımızda; Konya olarak ilgili sektördeki
yerimiz nedir? Türkiye ve Konya olarak ithalat-ihracat verilerimiz nasıl? Diğer ülkelerin ithalat
desenleri ile bizim sektörlerimiz ne kadar uyuşmakta? vb. soruların cevaplarını araştırıyor,
çıkan sonuçları ihracat destekleri ile birlikte değerlendirerek sizlere duyuruyoruz.
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Sorun/Sorun 3: KOBİ-TOKİ Projesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?
Çözüm Önerileri/Görüş: TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2-3 yıldır devam eden
bir görüşmemiz var. 7-8 farklı sektörün yer aldığı, her sektörün ayrı ayrı adacıklarda
toplandığı siteler kurulmasını talep ediyoruz. TOKİ tarafından yapılacak ve TOKİ’nin yaptığı
diğer yapılar ile benzer ödeme şartlarına sahip, 3.000-5.000 m2 büyüklükte işyerleri olacak.
Sektör temsilcileri ile görüşülerek, kaç adet ve kaçar m2 lik işyeri planları talep edildiği
sorulacak ve her meslek komitesi kendi projesini kendi çizecek. Çalışmalar sonuçlandığında
sizlere bilgi vereceğiz.
Sorun/Sorun 4: Suriyeli İşçilerin Durumu
Çözüm Önerileri/Görüş: Bakanlık bu konuyla alakalı bir düzenleme yapmıştır. Pasaportu
olan bütün Suriyeliler gerekli izinler alındığında çalışabilmektedir. Ayrıca işsizlik oranı %67’nin altında olan illerde, toplam istihdamın %10’unu geçmeyecek şekilde, mevcut işçileri de
çıkarmamak kaydıyla, gerekli resmi işlemlerin yapılması ve çalışma izni verilmesi (6 aylık, 1
yıllık gibi süreli olabilir) konusu Odamızca dile getirilmekte ve çalışmalarımız devam
etmektedir.
Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:


Toplu işyeri kooperatiflerindeki kiraların makul seviyelerde olmasını, rant ortamı
oluşturulmamasını talep ediyoruz.



İşten çıkan/çıkarılan işçilerin, işyerlerini şikâyetlerinde ifrat-tefrit dengesinin
sağlanmasını bekliyoruz.



Cezayir’e ihracat konusundaki bürokratik zorlukların giderilmesi için yardım istiyoruz.
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