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Odamız 57. Meslek Komitelerinde yer alan sektör temsilcileriyle, sektöre dair sorunları 

dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 26 Ocak 2016 tarihinde Odamızda 

bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek Komitesi İstişare Toplantımıza 57. 

komiteden toplam 50 üye katılmıştır.  

 

Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 46.sı 

yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 56’sı ile görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

 

57. Komite: Kömür Madenciliği, Odun-Kömür ve Tüpgaz Toptan-Perakende Ticareti 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Muhammet Özbey : 57. Komite 

 Hasan Parılyıldız : 57. Komite  

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Akif Yüksel   : 57. Komite Başkanı  

 Hüseyin Örül  : 57. Komite Üyesi 

 Ferit Çiftçi  : 57. Komite Üyesi 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Soru/Sorun 1: Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan evlerden çıkan odun ve 

türevi atıklar halen ekmek/etliekmek fırınlarında yakılmaktadır. Bu yakıtlar vernik ve boya 

da içermelerinden dolayı sağlığımız açısından zararlıdır. Bu durum sektörde odun 

satışlarının düşmesine de neden olmuştur. Konuda bize yardımcı olabilir misiniz? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Bu odun ve türevi atıkların ekmek/etliekmek fırınlarında 

yakılmaları Mahalli Çevre Kurulunun 30 Eylül 2013 tarihli kararına göre yasaklanmıştır. Ancak 

Konya’daki bazı fırınların bu yasağa uymadığı görülmektedir. Yakın zamanda Konya 

Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerimiz oldu. Oda olarak tekrar Belediye nezdinde 

gerekli görüşmeler yapalım.  
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Soru/Sorun 2: Kömürcüler olarak 4-5 ilçede pazarımız bulunmaktadır. Bu pazarlarda yer 

alan firmalar belediye ve Mahalli Çevre Kurulu tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. 

Alınan numuneler analiz yapılıp gerekli görülmesi halinde cezai yaptırımlar 

uygulanmaktadır. Buna karşılık sobacı, demirci, fırıncı gibi meslek dışı gruplar da 

mevsimsel olarak hiçbir denetime tabi olmaksızın kömür satışı yapmakta ve bu da 

kömürcü esnafı mağdur etmektedir.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Kömür satışında yapılan denetimlerde satış izin belgesi 

aranmaktadır. Ancak denetimlerin yetersiz olması diğer meslek gruplarının kömür satışını 

engelleyememektedir. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi nezdinden gerekli girişim 

yapılmasına karşılık herhangi bir sonuç alınamamıştır. Konuyla ilgili belediyelerle tekrar 

görüşelim.  

 

Soru/Sorun 3: Belediyenin doğalgaz kullanımını zorunlu tutması doğru mu? Konuyla 

ilgili bilgi verebilir misiniz? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Hollanda hükümeti ile yapılan temiz hava programı kapsamında 

belediye doğalgaz kullanımını zorunlu tutuyor. Ayrıca Mahalli Çevre Kurulu da genellikle 

bürokratlardan oluştuğundan Belediyenin talepleri kabul görmektedir. Belediye Kararı diğer 

kurumlar tarafından hükümet kararı gibi algılandığı için diğer kurumlar da herhangi girişimde 

bulunmaktan çekinmektedir. 

 

Soru/Sorun 4: Hükümet tarafından vatandaşlara karşılıksız dağıtılan kömürler (fon 

kömürleri) Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymamaktadır. Dağıtılan kömürlerin kalorileri 

düşük ve kükürt oranları yüksektir. Dağıtılan bu kömürlerde pul, fiş vb uygulama 

getirilmesi ve esnafın da sürece dahil edilerek Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun 

kömürlerin dağıtılması, daha uygun olmaz mı? Konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Türkiye Kömür İşletmeleri ile yaptığımız görüşmelerde konuya 

çözüm bulunacaklarına dair taahhüt verilmesine karşılık şu ana kadar herhangi bir sonuç 

alınamadı. Ayrıca, belediye nezdinde de girişimler olmasına karşılık hükümet yardımı olduğu 

için konuyla ilgili bir işlem yapılamayacağı belirtildi (KTO, Meclis Üyesi, Özbey) 

 

Soru/Sorun 5: Tüpgaz’dan alınan vergi, doğalgazdan alınan vergiden daha fazladır. 



7

 

57. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
SONUÇ RAPORU 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
3 

Doğalgazın henüz ulaşmadığı ilçe ve merkezde bulunan fakir mahallelerdeki ailelerin 

kullandıkları tüpgazdaki vergilerin düşürülmesini istiyoruz.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş:  Tüpgazın araçlarda kullanılabilmesinden dolayı vergisinin yüksek 

olduğunu biliyoruz. Ama ev ve işyerlerinde kullanılan tüpgazdaki fiyatların düşürülmesi 

noktasında bir çalışma yapıp ilgililere sorunu iletelim.  

 

Soru/Sorun 6: Meram Kömür Pazarı sorunu bulunmaktadır. Pazarla ilgili Meram 

Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapıyor ve kömürcü esnafına yeni yer 

olarak şehir merkezine uzak Meram Asfalt şantiyesinin olduğu Çomaklı Köyü yer 

gösteriliyor. Ancak buraya esnafın taşınması hali hazırda işleri azalan esnafı daha zor 

durumda bırakacak ve ilave nakliye masrafı çıkacaktır.  

Satış yapabilecek yer konusunda kömürcü esnafları olarak Belediyeden Antalya Çevre 

Yolu üzerinde sağ taraftaki boş arazileri istedik ancak Belediye tarafından olumlu 

karşılanmadı. Karahüyük Un Fabrikasının ardından gelen sol taraftaki boş arazilerin 

tahsisini istedik ancak sit alanı olduğu gerekçesiyle tahsisi yapılmadı.  

Diğer bir sorunumuz da yakın ilçelerden gelen kaçak kömüre karşı denetleme 

mekanizması güçlendirilmeli. Bosna mahallesinde kaçak kömür satışlarından dolayı kömür 

satan esnaf kalmadı.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Perakende satış için şehir merkezinde kömür tüketiminin ağırlıklı 

olduğu bölgelerde yer gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca kaçak kömür satışının 

denetlenmesi gerekir.  Her iki konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunulacaktır.  

 


