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54. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 54. Meslek Komitesinde (Oto Galericiler, Oto Acentaları Ve Motosiklet Satıcıları)
yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları
bulmak

amacıyla

2

Haziran

2015

tarihinde

Odamızda

bir

istişare

toplantısı

gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza 54. komiteden toplam 36 üye katılmıştır. Bu toplantı ile
birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinde, Konya Ticaret Odası’nda
bulunan 70 Meslek Komitesinden 42’si ile görüşmeler tamamlanmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Mehmet Çenesiz



Murat Koyuncu

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri:


Mustafa Akkese



Abdullah Acıbadem : 54. Komite Başkanı Yardımcısı



Mehmet Esenkaya

: 54. Komite Başkanı
: 54. Komite Üyesi

Toplantıya Dışarıdan Katılan Yetkililer:


Ali Değirmenci

: Enerya Müşteri Hizmetleri Müdürü

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Soru/Sorun 1: Galericilerin Tek Çatı Altında Toplanması
Açıklama: Konya’da Oto Lastikçiler ve Oto Yıkamacılar tarafından kurulmuş ve ortak
temsil edildikleri bir esnaf Odası bulunmaktadır. Galericilerin tamamının Konya Ticaret
Odası’na üye olmaları ve komite olarak birlikte hareket etmeleri mümkün mü?
Çözüm Önerileri/Görüş: Yasal noktadan bakıldığı zaman firmaların diğer odalara kayıt
olmasında bir sıkıntı yoktur. Ticaret Odaları ile diğer esnaf odaların giriş aidatlarında çok
farklılık bulunmamakta. Ancak TOBB tarafından belirlenen ve Odalarca talep edilen yıllık
aidatlarda Odamız rakamları daha yüksek. Konya Ticaret Odası olarak; oda üyeliğinin
avantajlarını anlatan ve birlikte hareket etmenin getirdiği artıları öne çıkaran bir çalışma ile
sektördeki diğer firmalara üyelik teşvikinde bulunabiliriz.
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Soru/Sorun 2: Tüvtürk İstasyonu Muayenelerdeki Gecikmeler
Çözüm Önerileri/Görüş: Nakliyecilik sektörünün yer aldığı 60. Meslek Komitesi istişare
toplantısında Tüvtürk yetkililerini de Odamızda misafir ettik. Gerek muayene istasyonundaki
randevu sıkıntıları gerekse üyelerimizin diğer konulardaki şikâyetleri, temennileri kendilerine
iletildi. Neticesinde ortak bir istişare kurulu belirlendi. Konya merkeze yeni istasyon yapılması
hususunda yetkililerden söz de alınmıştır. Konu ile ilgili tekrar hatırlatmalarımızı yapar,
neticesini üyelerimize duyururuz.
Soru/Sorun 3: Ticari Araç ve Çekicilerin Şehir Merkezine Giriş Sorunları
Çözüm Önerileri/Görüş: Çekiciler ile ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile
müzakerelerde bulunduk. Sadece çekici ve diğer araçlar ile ilgili yerlerde değil aynı zamanda
Hal, Toptan Gıda Sanayi, Karatay Sanayi, Kamyon Garajı gibi yerlerde de aynı sıkıntılar var.
Seçimlerden sonra, şehir içinde kalan bu bölgelerin durumu ile ilgili tekrar çalışma
yapılacaktır.
Soru/Sorun 4: Galericiler Sitesi Doğalgaz Teminindeki Zorluklar
Çözüm Önerileri/Görüş: Galericiler Sitesi gibi diğer sektörlerin toplu bulunduğu site vb.
yerlerden de doğalgaz talepleri var. İlk olarak hangi sokak veya hangi bölümlerin doğalgaz
talep ettiği belirlenmelidir. Galericiler, Site Yönetimi gibi bir birliktelik kurmalı ve ortak
hareket ederek Enerya Gaz Ticaret A.Ş.’ne başvurmalıdır. Aykent Ayakkabıcılar Sitesinde
ortak noktada buluşulmuş, m2 bazlı bir fiyatlandırma yapılmış olup benzer bir uygulama
Galericiler Sitesi için de tatbik edilebilir.
Soru/Sorun 5: Odamız Faaliyetlerinden Haberdar Olmak ve Faydalanmak İstiyoruz
Çözüm Önerileri/Görüş: 18.000’e yakın üyemize en hızlı ulaşma yolumuz e-posta ve SMS
göndermek. E-Posta adreslerine güncel mevzuat bilgileri, destekler, hibeler, eğitim
programları, fuarlar vb. konularda günlük e-posta gönderilmekte. Dolayısıyla Odamızdaki
iletişim bilgilerinizin güncel olmasını sağlayarak, e-posta ve SMS yoluyla yaptığımız bütün
duyurulardan (Devlet destekleri ve teşvikleri, kongre, panel gibi programlar, güncel mevzuat
bilgilendirmeleri, yurt içi ve yurt dışı fuarları, ekonomik araştırma raporları vb.) haberdar
olmanız mümkündür.
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Soru/Sorun 6: KOSGEB vb. Kurumlardan Karşılıksız Destek İmkânı Var mı?
Çözüm Önerileri/Görüş: Daha önceki yıllarda KOSGEB tarafından verilen ve Cansuyu diye
isimlendirilen kredi/hibe desteklerine benzer şekilde bir desteği yetkililerden Odamız üyeleri
için talep etik. Sıfır faizli, uzun dönem geri ödemeli veya belli bir miktara kadar karşılıksız
kredi/destek olması için seçimlerden sonra görüşmelerimiz devam edecektir. İş âlemine
rahat nefes aldıracak her türlü uygulama için Konya Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
Soru/Sorun 7: Mesleki Eğitim Merkezi Nasıl Bir Hizmet Verecek?
Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin ve beraberinde
yapacağımız 130 kişilik yurdun, sanayide ara eleman problemini çözmemize büyük katkı
sağlayacağına inanmaktayız. Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) proje başlangıcında sektör
belirleme anketleri yapıldı. MEM hizmet vermeye başladığı zaman farklı sektörlere yönelik
sertifikalı eğitimler de verilecek. AB müktesebatına uygun, otomotiv, inşaat vb. farklı
sektörlerin de faydalanacağı eğitimler ile yasal olarak talep edilen sertifikalara ulaşmak da
kolay hale gelecektir.
Soru/Sorun 8: Galericilik Yapabilmek İçin Bir Belge İhtiyacı Olmamasından Dolayı
Sektörde Yığılma Var
Çözüm Önerileri/Görüş: Türkiye’de en çok tartışması yapılan meslek dalları müteahhitler,
emlakçılar ve galericiler olarak sıralanabilir. Çünkü bu dallara ait bir meslek tanımı yoktur.
Artık sıvacı gibi bir meslek dalında dahi belge veya sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye
ekonomisinde ciddi para döngüsü sağlayan bu üç sektörle ilgili meslek tanımlama çalışmaları
başlamıştır. Türkiye’de noterler arasında uygulanan ve Avrupa’da emlakçılarda da tatbik
edilen bölgelendirme çalışmaları incelenmektedir. AB müktesebatı kapsamında meslek
tanımlarının yapılması da yakın zamanda mutlaka olacaktır.

Bunların dışında üyelerimiz, şu hususları ifade etmişlerdir:
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Logolu araç işlemlerinde Tüvtürk, Trafik ve Noter bilgisayarlarında yapılanmaya
gidilerek “tek-tuş” ile kayıtların ortak görülebilmesi ve işlemlerin hızlandırılması,



C2 Belgeli araçların satın alma işlemlerinde, noter satışı ile beraber, satıcıdaki C
Belgesinin otomatik olarak düşmesi,



Araç alım-satım işlerinde 1 ayı geçen sürede trafik sigortası ödemesi galericilere mali
yükümlülük getirmektedir. “Galericilik Belgesi” vb. belge ile ispatlanarak araç galeride
durduğu süre içerisinde sigortadan muaf tutulması, K Belgesi ve diğer belge
zorunluluğu getirilmemesi,



Komite üyelerine yönelik Amerika vb. yurtdışı ziyaretleri düzenlenmesi,



Konya gibi arazi sıkıntısı yaşanmayan bir şehre yakışır, çok daha geniş alana yayılmış,
büyük ve planlı Galericiler Sitesi yapılması.
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